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Dirbs tik 400,000
Washington. — Atstovų 

Rūmams patiekta balius 
reikalaujantis skirti $280,- 
000,000 WPA darbams, iš 
kurios sumos bus išlaikoma 
po 400,000 asmenų per mė
nesį, pradedant Liepos 1.

Prez. Roosevelt reikalavo 
skirti pinigus išlaikymui 
575,000 asmenų WPA dar
buose, bet tam atstovai ne
pritaria.

Birželio mėnesi viešuose 
darbuose dirba 750,000, tai
gi nuo Liepos 1 tas skai
čius sumažės veik pusiau.

Per septynis metus vie-Lieut. Gen. Bnh
A WPA -darbų pinigais 

to join American ę buvo aprūpinta bent 8 int
ers there cause ma ' lijonai atskirų asmenų, 
tion as to a “serai! ' - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j lijonai atskirų asmenų.

ŽUVO 48 DARBININ
KAI. Elwood, Ill. — Val
diškoj amunicijos dirbtu
vėj ištikus sprogimui Bir
želio 5, užmušta 48 člarbi-

JAPONAI PABĖGO PALIKDAMI JU
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Keturi užmušta. Por-

liakasiai užmušta ir vienas

Pereitą savaitę, Japonai, 
užpuldami orlaiviais vieną 
S. V. Alaskos salą, tuo pat 
kartu dideliu karo laivynu 
užpuolė ir kitą salą, Mid
way, Pacifike. Bet. S. V. 
gynėjai buvo pilnai pasi
ruošę šiam užpuolimui. Iš
tiko kelių dienų smarkus 
mušis, kuriame neoficialiai 
tikima žuvo apie 10,000 Ja
ponų kareivių, jūreivių ir 
lakūnų. Japonai matomai 
buvo pasiryžę šią salą už
imti staigiu puolimu, bet 
tapo taip sumušti kad, sa
ko, pusė jų laivų ir viso 
pasiruošimo tame mūšyje 
sunaikinta. Kurie laivai 
dar galėjo plaukti tie sku
bino pasišalinti nespėdami 
surinkti savo kareivių ir 
jūreivių plukančių vande
nyje nuo nuskandintų lai
vų. Japonų nuostoliai' sie
kia iki 18 Įvairaus didumo 
laivų. S. V. nuostoliai ta
me mūšyje buvo palygina
mai menki.

Kinų pranešimai Birž. 
skelbia kad Japonų jiegos, 
pasiekusios sienom apsta
tytą miestą Čuhsien, Če- 
kiant provincijoje, tapo vi
sai sunaikintos po trijų 
dienų mūšio, ir Kinai liko 
to miesto valdovais.

Viso išmušta ir sužeista 
apie 18,000 Japonų, prane
šimai sako.

Nežiūrint to laimėjimo, 
Kinų padėtis pasilieka blo
ga, ir bus visai prasta bė
gyje sekančių mėnesių.

Sako, Japonai prieš Ki
mis naudoja nuodingas du
jas.

Amerikos ^ųkunai bom
ba1'^, _ unus Burmoje,

''meste, kurį Japo- 
„zemė prieš kelias sa-

Vokiečiai Pradėjo Nau
ją Ofensyvą

Maskva, Birž. 11. — Vo
kiečiai pradėjo naują ofen
syvą Kharkovo fronte, tik
slu pasiekti Rostovą ir už
kariauti Kaukazą.

Smarkus mušis eina Se
vastopolio 
kur naziai 
nepajiegia 
vastopolį, 
jurų karo

Mūšiai ten atsibuna at
kaklus, abi pusės praneša 
apie išžudymą priešų tūks
tančiais.

‘Rusai laukia visuotino 
Vokiečių užpuolimo, kuris 
bus dideliu mastu pasikė
sinimas pasiekti Kaukazo 
aliejaus laukus šią vasarą.

ČEKUS ŽIAURIAI 
BAUDŽIA

h. visą 
iš

kasykloje netoli čia.
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WINE BEER
lustoja kitų miestų 
jjanti Lietuviai,

tis Helen Dunbar 
.vininkės

Kazys Stonis, W Cleveland, O. — Buvo 
■ .sustreikavę 500 darbinin-

ku Standard Tool Co. dirb- 
nn/yruCDC tuvėje. Streikas baigta po 
uKvIntW* trijų valandų.

Londonas, Birž. 9. — S. 
Valstijų ir Britų karo la
kūnų būriai pribuvo i Ki
niją. S. V. lakūnai gal but 
yra priedas prie “Skrai
dančių Tigrų”, kurie sava
noriais dalyvauja Kinijoje.

Tie “tigrai” sakoma nu- 
mušę apie 1,000 Japonų or
laivių nuo to kai prasidėjo 
Japonų veržimasis Į Bru
in ą.

Birž. 10 iš Gen. MacAr- 
thuro stovyklos Australijo
je praneša kad 13 Japonų 
lėktuvų numušta ar suga
dinta mūšyje virš Naujos 
Guinejos, ir kad užpuoli
muose Japonų salų toje 
srityje padaryta daug nuo
stolių.

Australijos vandenuose 
S. V. submarinas paskan
dino keturis Japonų laivus 
viso 29,000 tonų, su jais 
nuskandinta apie 12,000 
Japonų kareivių.

Vokiečiai iššaudė 
Čekų miestelį, Lidice, 
1,200 žmonių, keršydami 
už pora savaičM atgal nu
žudymą aukšto nazių vir
šininko Heydrich. Miestelis, 
įtartas priglaudime dviejų 
žudeikų kurie Heydrichą 
užpuolę važiuojant auto
mobiliu ir mirtinai sužeidę'.

Kitose Čekijos vietose iš
šaudyta apie 300 Čekų už 
tą pačią kaltę.

JAUNUS VAIKINUS
NESKUBINS IMTI

LIETUVIŠKA L Toje dirbtuvėje gamina 
_ „ kariškas reikmenis.7708 St. Clan __ ______

Visoks Alus-U Karo darbų darbininkai
Degtinė $ didmiesčiuose jau neranda 

' Užkandas į sau namų apsigyvenimui.
..... (Valdžia rūpinasi statvmuAtdara iki .i

Kazys Lemtus *'i

Vokietiją Puls po 10,- 
000 Lėktuvų

BRITŲ lakūnai, šimtais 
orlaivių, vėl 'bombardavo 
Vokietiją, užpuldami Em
den karo laivų uostą ir ki
tus industrinius centrus.

daugiau naujų federalių 
butų.

ašarai Reiknim
LAMS IR VAIKINAI
)ABAR LAIKAS PIRKTI!

Polo Marškiniai ______
rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalą 

2 už $1.50.

s Gražios Kojinės _____
r ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių marginia

is Broadcloth Pajamas ___
arba Užsimaunamų Stylių

is Atletiškos Kelnaites ___
Marškiniai ir Užmavos

rBĖLĖS Vyrams, Vaikinami J
Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

4 ĖS >r SLACKS Vyrams 
NAMS — didelis pasirinkimas.

Italija sutiko siųsti dar
■ 50,000 Italų darbininkų Į 
į dirbtuves Vokietijoje. Vi- 
į so tuo budu bus apie 350,- 
|000, Italų darbininkų dir- 

i bančių Vokietijos fabrikuo- 
' se prie amunicijos ir kt.

Nassau, Bahamų Salos.Z V

— Prie didelio S. V. kariš-
■ ko projekto dirbanti 2,000 
darbininkų sukėlė streiką 
reikalaudami daugiau mo-

’ kesties. Juos aplankė Win- 
• dsoro Kunigaikštis, kuris 
; apžiurėjo jų darbą ir visas 
sąlygas ir pareiškė kad su- 
tinka pastūmėti darbininkų 
reikalavimą didesnės mo
kesties.

Britų karo orlaivyno va
das tikrina kad netrukus 
galės skristi kas nakt po 
10,000 lėktuvų bombarduo
ti Vokietiją, ir kad daug 
lėktuvų galės atskristi tie
siog iš Amerikos su atitin
kamu kiekiu bombų.

BRITAI kalba kad neuž
ilgo prieš Vokiečius bus 
atidarytas vakarų frontas.

NAUDOS 20 MILIJONŲ 
AUTOMOBILIŲ. Valdžia 
jieško būdų sulyg kurių ša
lyje per karo bėgi galima 
butų operuoti 20 milijonų 
automobilių. Tai butų pa
tys reikalingiausi ir reika
lingiems tikslams, 
lėtų būti aprūpinti gasoli- 
nu ir ratams gurnais. Apie 
17 milijonų kitų automobi
lių turėtų “ilsėtis”.

Prez. Roosevelt pareiš
kia kad nėra reikalo grei
tuoju šaukti Į kariuomenę 
vaikinų 18 ir 19 metų am
žiaus, nors jie ir bus sure
gistruoti. Jeigu jie ir bus 
imami tai dar tik už kelio
likos mėnesių.

Jaunų 18-19 m. amžiaus 
vaikinų registracija paskir
ta Birželio 30. Tikima jų 
susiregistruos apie 3 mili
jonai.

Jie ga-

HE KRAMER & M
Superior Ave

Meksikos Prezidentas su žmona stovi tarp išsigelbėjusių iš 
submarino nuskandinto laivo žmonių, laike parado patikimui tų 
sugryžusiųjų. Visa Meksika pasipiktino nazių pasielgimu.

NUSKANDINTA 254
LAIVAI

Aliantų ir neutralių ša
lių laivų Atlantike, Ame
rikos Dakraščiuose, Vokie
čių submarinai nuskandino 

j jau 254 iki Birželio 10.
Vieną pereitą savaitę pa

skandinta 24 aliantų lai
vai.

Vokiečiai praneša Birže
lio 10 d. jog jie nuskandi
nę dar 11 laivų, 41,000 to
nu, kurie dar Amerikos ofi- 
cialiai nepaskelbti.

Birželio 10, priešų sub- 
marinas torpedavo ir nu
skandino vieną Amerikos 
prezini laivą Amerikos pa
kraštyje Pacifike.

REIKALAUJA KARUI
DAR 39 BILIJONŲ

Prez. Roosevelt kreipėsi 
Kongresą reikalaudamas 

nutarti skirti $39,417,827,- 
337 sumą pinigų Karo De- 
partmentui, kitam fiską- 
liam metui kuris baigtis 
Birželio 30, 1943 metais.
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AUSTRALIJA s u t i nka 
prisiimti iš S. V. valstijų 
deportuojamą k o m u nistą 
agitatorių Harry Bridges. 
Jam pilietiškų teisių nesu
varžys.

GASOLINO varžymą Į- 
vedus, sako tiems automo
bilistams kurie neturi jo
kio reikalo važinėti, bus 
duodama apie 192 galionai

IS LIETUVOS

J I

400 NUŽUDYTA UŽ 
VOKIEČIUS LIETUVOJ, 
sa Amerikos Angliška spauda 
Gegužės 27 įdėjo žinią iš Šve
dijos, kurioje sakoma kad pa
gal pranešimus iš Berlino, Lie
tuvoje masiniai sušaudyta 400 
asmenų “sabotažnikų ir ko
munistų, daugiausia Lenkų”, 
už nužudymą dviejų Reicho. 
Vokiečių. Savaime aišku kad 
tie visi 400 žmonių nedalyva
vo dviejų Vokiečių nužudyme, 
bet Vokiečiai nužudė tokį di
delį skaičių nekaltų žmonių 
vykdydami savo baisų užsimo
jimą sistematingai naikinti ki
tas tautas.

BRONIUS DAILIDĖ,-iki bol
ševikų okupacijos buvęs nepri
klausomos Lietuvos ministeris 
Estijoje, gyvena ir dirba Kato
ne vienoje įstaigoje.

LIETUVOJE vis labiau plin
ta mainų prekyba, nežiūrint , 
Vokiečių persekiojimų. Ūki
ninkai parduodami maisto pro
duktus nenoriai ima pinigus, 
reikalauja mainais kitų pre
kių. Ūkininkai nepasitikėjo . 
bolševikų rubliais, dabar nepa-xr* 
sitiki nazių markėmis, daiktai ^2 
kokius Įgyja mainais, vis turės 
savo vertę.

ą-
BALTGUDIJA norima pa

versti visai žemdirbystės kraš
tu, iš kur Vokiečiai ims sau 
grudus ir maisto reikmenis, o , 
aprūpins savo fabrikų gami
niais.

VOKIEČIAI Pabaltijo šaly
se žudo žydus. Didžiausios 
masinės žydų žudynės įvyku
sios Latvijoje, kur 1941 metų 
vasarą išžudyta, kaip nazių 
oficialus sluogsniai pripažys- 
ta, net 56,000 Žydų vyrų, mo
terų ir vaikų.

Lenkai New Yorke 
Amerikos visuomenei 
muoti propagandinį biuletenį, 
“Poland Fights”. Visų dide
liam nusistebėjimui Birželio 5 
d. biuletenis Nr. 18 įdėjo gana 
aštrų straipsnį prieš Lietuvius. 
Prie straipsnio yra padėta pa
staba kad vienas asmuo, ku
riam pavykę pabėgti iš Lenki
jos į neutralią šalį, suteikęs 
kias informacijas:

“. .. .Lietuvių iliuzijos 
Vokiečių intencijų atstatyti
priklausomą Lietuvą greitai iš
nyko, ir todėl jie savo nusivy
limą pradėjo išlieti ant žydų. 
Su Vokiečių pagalba ir padrą
sinimu prasidėjo masinės Žy
dų žudynės. Per kelias dienas 
vien tik Vilniaus mieste virš 
trisdešimts tūkstančių Žydų 
buvo užmušta....”

“....Po trumpo, palyginti, 
švelnaus valdymo periodo, te
roras prieš Lenkus buvo susti
printas. Masiniai areštai ir 
namų krėtimai daromi kiek
vieną dieną, kuriuos nepriklau
somai vykdo Vokiečių policija, 
Gestapo, ir Lietuvių policija. 
Aiškios provokacijos metodai 
plačiai vartojami abiejų poli
cijų”.

Jau tik iš tų dviejų trumpų 
citatų matyti kad Lenkai są
moningai vaizduoja 
išžudžiusius Vilniuje
šimts tūkstančių žydų, 
sakoma tuo pačiu metu 
iš Europos pranešimai 
kad, pavyzdžiui, Kaune 
niams žydų žudymams
užkirto griežtu pasipriešinimu 
Katalikų Bažnyčia.

Čia prisimintina kad Lietu
va nėra turėjus per visą ne
priklausomybės periodą nei vie
no žydų pogromo, kuo taip bu
vo išgarsėjus prieškarinė Len
kija.

LIETUVOJE, kaip praneši
mai sako, pagal patikimus ap
skaičiavimus, specialiai iš Len
kijos atgabenti ‘valymo’ biurai 
išžudė su Vokiečių civilinės ad
ministracijos žinia ir pritari
mu apie 30,000 žydų. Kai ku
riose apielinkėse visi miestelių 
ir kaimų žydai buvo išvaryti 
į laukus, priversti išsikasti sau 
kapus ir po to kulkosvaidžiais 
sušaudyti. Tiktai vienam mie
ste daugiau negu 8,000 žydų 
buvo išžudyta. Kaune žudy
mai nebuvo tokio plataus ma
sto dėka Katalikų Bažnyčios 
labai griežto pasipriešinimo.

CHILE ir Argentina, dvi 
Pietų Amerikos respubli
kos, kurios iki šiol dar pa
laikė ryšius su ašies vals
tybėmis, pradeda perma
tyti iš ašies sau pavojų ir 
linksta prie 19 kitų Ame
rikos valstybių, pareikšda
mos kad ašis yra pavojum 
vakarų pasauliui.

Gen. George Marshall svei
kina Kadetą James Hotten- 
roth iš New Yorko, garbingai 
baigusį karo mokslą West 
Point Karinėje Akademijoje, 
po įteikimo jam diplomo.

Hitlerio ir Mussolinio Pasitarimas
Lietuvius 

trisde- 
Ir tai 

kada 
sako 

masi- 
kelią

KAUNE mirė ilgametis Lie
tuvos konsulas Liepojuje Juo
zas Jovarauskas. Velionis gi
męs 1882 m. Vidurinį mokslą 
baigė Maskvoje, o aukštąjį 
Petrapilyje. -Lietuvos konsulu 
buvo paskirtas 1924 m. Lie
pojuje jis buvo visų Lietuviš
kų organizacijų iniciatorius ir 
kūrėjas. Jo pastangomis Lie
pojuje buvo suorganizuotas ir 
gausus Lietuvių kanklių cho
ras. Bolševikų okupacijos me
tu Jovarauskui ilgą laiką teko 
slapstytis. Paskutiniu metu 
jis dirbo krašto ūkio generali
nio tarėjo įstaigoje.

KONGRESAS nustatė 
Amerikos paprastiems ka
reiviams mokesties po $50 
mėnesiui mažiausia. Iki 
šiol buvo mokama po $21.

Iš Pacifiko pakraščio iš
gabenta į šalies gilumą ar
ti 100,000 Japonų, kurie ten 
buvo Įsigyvenę, bet pavo
jingi laikyti.

Atdara V

nu- 
lai-

A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu ft 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. *

VIDURŽEMIO juroj 
skandinta penki Italų 
vai gabenę reikmenis į Ly- 
biją karui prieš Britus.

Hitleris viename iš savo pastarų pasimatymų ir pasitarimų 
su Mussoliniu apie karo reikalus. Kairėje Mussolini, po jo Ge
nerolas Jodei, toliau Hitleris.

I
Vokietijoje, karo ginklų 

dirbtuvėse darbas skubina
mas taip kad nekurie dar
bininkai dirba po 100 va
landų savaitėje. Ypatingai 
laukų darbininkai dirba il
gas valandas, nuo saulėte
kio iki Sutemos.
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FENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH PHILADELPHIA

Užsimušė Lietuvis Ka
reivis Juozas Kulis*

Du Pittsburghiečiai lakūnai 
armijos sargeantai, Juozas Ku
lis, Viktorijos Kulienės, iš Mc
Keesport sūnūs, ir John Pilar- 
chik, iš Perryopolis, užsimušė 
su 12 kitų armijos vyrų skris
dami vienu lėktuvu, kuomet jų 
lėktuvas nukrito prie San Fa- 
•gael, Kalifornijoje, Birželio 
Juozas Kulis buvo vienas iš 
savo šeimos vaikų.

4.
11

STREIKUOJA. Pittsburghe 
sustreikavo dalis statybos dar
bininkų prie valdžios namų 
darbų ant South Side. Strei
kas gal apims ir mūrininkus 
dirbančius prie to projekto.*

LIETUVIŲ RADIO PIKNI
KAS

Birželio 21 d., A. Mikolaičio 
sodne, įvyks Lietuvių Radio 
Valandos didelis piknikas su 
stambiais laimėjimais, paminė
jimui penkių metų gyvavimo 
Lietuvių radio programo iš sto
ties WTEL. šia proga palin
kime Lietuvių radio progra
mui ir jo gabiam vedėjui An
tanui Dži'kui sulaukti 
penkmetinių sukaktuvių, 
tuviški radio programai 
darni 
7:30 
iki 9 

šio
šių radio programų išlaikymui. 
Radio programai Lietuviams 
yra naudingi, todėl būtinai pa
remkime juos'savo atsilankymu Kun. J. židanavičiaus nėra rei-

daug
Lie- 
duo- 

7 ikitrečiadieniais nuo 
vakare ir šeštadieniais 8 
vai. vakare.
pikniko pelnas skiriamas

De^oitj Mich,, Na&ijienos
-——--------------------------- *
AMSTERDAM, N. Y.

KUN. JUOZAPO ŽIDANAVL 
ČIAUS 50 METŲ KUNIGY

STĖS SUKAKTIS
Birželio 28 d. sueina 50 me

tų musų gerbiamam klebonui 
Kun. Juozapui židanavičiui jo 
kunigystės. Tam nepaprastam 
įvykiui paminėti ir tinkamai 
pagerbti jubilijatą susidarė ko
mitetas iš 25 asmenų. Komi
teto valdybą sudaro šie: pir
mininkas, Mikas Kerbelis; vi
ce pirm. Motiejus Kazlauskas, 
sekretorė Stasė Kiseliutė; ižd. 
Petras Sargelis. Parapijiečiai 
gausiai remia komiteto pastan
gas surengti tinkamas pagerb- 
tuves.

Programui sudaryti rūpinasi 
muzikas artistas Juozas Olšau
skas.

Kaslink gerbiamo jubilijato

JAUNAS ŽMOGŽUDIS. Al
legheny apskrities teisme atsi- 
buna 14 metų amžiaus žmog
žudžio, Vincento Rocco, byla. 
Jis Kovo 16 d. savo namuose 
nušovė savo 9 metų amžiaus 
seserį.' Jo- tėvai tada buvo iš
ėję į šermenis.

Bedarbių Eiles Suma
žėjo

Pennsylvanijoje Į privatines 
industrijas paimta WPA dar
bininkų tiek: kad viešų darbų 
darbininkų eilės visai suretėjo. 
Per Gegužės mėnesį viešų dar
bų ^rbininkų skaičius suma
žėją, pusiau.

Sulyg raporto, valstijoje li
ko dar apie 78,000 asmenų ku
rie gauna tiesioginę bedarbės 
pašalpą, 202,900 vaikų palaiko
mi pašalpos keliu, 98,300 gau
na senatvės pašalpą ir 13,900 
aklųjų palaikomi valdžios lė-

piknike. Pikniko dalyviai tu
rės progą laimėti vieną ar dau
giau iš šių stambių dovanų: 
1. U. S. Karo Bondšą 825 ver
tės; 2. Apie tiek vertės vyriš
ką ar moterišką rankos laik
rodėlį ; 3. Naują stalo modelio 
radio; 4. $5.00 pinigais, 5. $5 
pinigais, 6.1 $5.00 pinigais; 7. 
bačkutę alaus, ■ ir dar daugiau 
smulkių dovanų pinigais. Ti- 
kietai tik po 10c. Tikietų kny
gutes- galima gauti par radio 
programo vedėją Ant. Džiką, 
3619 E. Thompson st:

Kelrodys: Iš Philadelphijos 
į pikniką, važiuokit gatvekariu 
Nr. 3 arba Nr. 5, arba Frank
ford “L”, iki Bridge Street; 
paimkit transfer' ir važiuokit 
gatvekariu Nr. 66 iki galo li
nijos. Nuo ten busai jus nu
veš į pikniko vietą.

Kvieslys.

kalo daug ir kalbėti, jis yra 
gerai žinomas plačiai visuome
nei kaip Amerikoje taip ir Lie
tuvoje. Daug kas jį pažysta 
iš jo raštų kaipo Seirijų Juo
zą; jis daug yra prisidėjęs prie 
Lietuvos reikalų įvairiais bu
dais. Amsterdam iečiai ypač 
turi daug ko gero prisiminti 
apie jo darbuotę, jis savo ilgų 
metų gyvenime šiame mieste, 
Šv. Kazimiero parapijoj yra 
labai daug gero nuveikęs. Ne
nuostabu todėl kad parapijie
čiai stengiasi • įvertinti ir pa
gerbti jį jo auksinio jubilejaus 
proga. Spaudos Komisija.

27 PRIPAŽINTI KALTAIS
1 Prieš trejetą metų Detroite 

šeimininkaujant mayorui Rea
ding, buvo išsiplėtojusios viso
kios slaptos gemblerystės, ku
riose dalyvavo aukšti miesto 
valdininkai, kaip pats mayo- Į 
ras, jo sekretoriai "ir policijos 
viršininkai. Bet kai visos blo
gybės su laiku iškyla viešu
mon taip ir šie jų darbai iški
lo aikštėn. Prasidėjo tardymai 
ir tyrinėjimai.

Po ilgo tyrinėjimo, pereitą 
savaitę atsibuvo teismas ir 27 
tošį gemblerių kompanijos na
riai pripažinta kaltais. Baus- 
rhė jiems dar nepaskirta, bet 
manoma . kad bausmės sieks 
nuo vienų iki dešimts metų ka
lėjimo. 

> i ... ' •

Kaip spėjama, tie garbingi 
ponai savo gemblerystėmis iš
viliojo iš žmonių apie 30 mili
jonų dolarių.

Kada mayoras Reading kan
didatavo į mayorus, Detroito 
Amerikoniška spauda kėlė jį į 
padanges kaip seną ir garbin
gą ’ Amerikoną ir Amerikos 
tradicijų palaikytoją. Dabar 
paaiškėjo kad Readingo tradi
cijos buvo visiškai' supuvusios.

Dabar tie garbingi Ameriko
nai tankiai reiškia nepasiten
kinimą Prezidentu Rooseveltu. 
Matomai jie norėtų turėti ša
lies prezidentą Readingo ar 
buvusio prezidento Hardingo 
tipo. Tokių supelėjusių tradi
cijų garbintojų randasi ir Det
roito Lietuvių tarpe.

D. R.

Du Point ant Dviračio

Turtuolis Lammot du Pont, 
iš Wilmington, Del., važiuoja 
dviračiu, prisilaikymui nuo ga- 
soli.'.o aikvojimo. Jis turi ke
lis automobilius savo kasdie
niniams reikalams.

OMING KLONIS
; SMULKIOS ŽINIOS
J. E. Sinkevičius, usgryžo į 
ugar Notch, iš Army Air 

Corps, Ala., dešimčiai dienų 
•pas savo tėvus paviešėti. Tas 
nėra nieko nepaprasta. Bet 
buvo ir štai kas: J. E. Sinke
vičius yra baigęs advokato mo
kslą, taigi apsilankęs savo gim
tiniam mieste tapo priimtas į 
Luzerne apskrities advokatų 
draugiją. Jo brolis, Kun. A. 
J. Sinkevičius klebonauja Ply
mouth 'Lietuvių parapijoje.

Dr; J. S: Pautelinas iš Wil
kes-Barre pašauktas į kariuo
menę.

Mirė Petras Macejunas, 55 
metų1 amžiau^, Philadelphijoje, 
Laurino ligoninėj. Macejunas 
pereito karo metu tarnavo S. 
V. kariuomenėje. Gimė Lietu
voj, šioje šalyje išgyveno 35 
metus, gyveno Pittstone, kur 
paliko žmona ir trys sunai.

Birželio 4 d; aplankė tvanas 
ir Pittstoną, vanduo užklupo 
taip staiga kad į pusę valandos 
apsėmė keletą gatvių, užpildė 
tose gatvėse namų skiepus, pa
likdamas visur' dumblą. Suga
dino gražius darželius ir dar
žus. Po pereito lietaus ūkinin
kai šioje apielinkėje negali 
bti, vasarojas suvėluotas 
mis savaitėmis. . y

Dar buvo rastas vienas
nesdale potvinio žmogus -dum
ble negyvas; tai bus jau 45 žu
vę tame potvinyje.
'Man teko kalbėti su žmo

gum kuris buvo ten pasiųstas 
iš Wilkes-Barre su pirma pa
galba potvinio nukentėjusiems. 
Trumpai sakant, kur vanduo 
ėjo ten nieko neliko, niekas ne
atlaikė. Galutinai apskaitliuo- 
ta kkd ten nuostolių padaryta 
iki 5 milijonų dolarių.

Yra ūkių kur nieko neliko, 
visą vaisingą žemę vanduo nu
plovė; liko grioviai ir akmenys 
be jokios vertės.

Jonas ■ J. Nienius.

PIKNIKAS.' Didžiuliai Lie
tuvių klubai ir organizacijos 
rengia Am. ,Raud. Kryžiaus 

’šiaudai pikniką sekmadienį, 14 
d. Birželio, Mikelaičio sodne. 
Bus suruoštas gražus progra
mas, taipgi bus pakankamai 
užkandžių, gėrimų, ir geras 
orkestras šokiams.

Fbiladelphijos ir apielinkės 
Lietuviai užprašomi šiame pik
nike dalyvauti. Mikolaičio dar
žas yra gerai žinoma • piknikų 
vieta-.* Komisija.

dir- 
tri-

Ho-

VADŲ PEŠTYNE 
DIDŽIŲJŲ DARBO 

PLEČIASI

Peštynė tarp dviejų' buvusių 
draugų, angliakasių unijos va
dų, John L. Lewis, Ų. M. W. 
prezidento, ir Philip Murray, 
vice ' prezidento,' išplito-1'iki to' 
kad Lewis • pasidarbavo išmesti' 
Murray iš angliakasių. unijos 
viršininkų. Murray tikrina jis 
turi geresnį vardą tarp’ ang
liakasių, nes pereituose rinki
muose jis gavo daugiau balsų 
į vice prezidentus negu balsa
vo už Lewis į 

Ię vienas ir 
tina turėjime 
nistais laike
įsigalėjimo CIO.
na Murray už paveržimą iš. jo 
vadovybės CIO., buk jis tą pą- 

Gegužės I daręs susidedamas su .komu-. 
28; nuo sužeidimo anglies ka-1 nistais. Murray gi įrodo kad 
sykloje mirė' Albinas Drangėla j CIo. pradžioje, kada ten vado-

MIRĖ PRANAS * BES ASPARIS
Birželio’ 10 d. palaidotas Pra

nas Besasparis,-'i53 metų am
žiaus, nuo 9538: 'ChrdOni avė. 
Pamaldos atlaikytos šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Paliko žmona, Barbora, sū
nūs ir duktė.

,Velionis _ V^lakbu-
džių (šunkarių^^T’S^wkų v., 
Šakių ap. Jisą{?^p^20 .metų 
atgal su savo-jąįna \seimą al- 
važiavo iš Mbntr'eal, .-Kanados, 
ir apsigyveno Detroite. x

Laidojime pasi^irnavo laido
tu v i ų d i rek.toi’fu s^ę^has,, Stėpa- 
nauskas. . x..

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI'

(Žinios apie mirusius^Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

1 s ■ ’

Dienc
Redaktorius—K. S. KARPIUS—1

DRANGĖLA Albinas (vadino
si Albertas Beringo), 56 m., 
mirė Geg. 28,
a. — Telšių ap., Salantų p.,
Bargalių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų..

RAMONAS Jonas, 59 m., mi
rė Geg. 31,

PABERŽIS Antanas, 37 metų, 
traukinio užmuštas Kovo 7, 
Argentinoje. — Kaišedorių 
vals. ir apsk.

CIKMANAITĖ Elena, 13 mėn., 
Antano ir . Magdalenos Cik- 
manų dukrelė, išgėrus karš
to verdančio vandenio iš vir
dulio, mirė Kovo 24 d., Bue
nos Aires, Argentinoje.

PAULIUKEVIČIUS A d o If as, 
11 metų, sūnūs Adolfo Pau
liukevičiaus, mirė Balandžio 
8, Buenos, Aires, Argentino
je.

ILGEVIČIUS A., staiga pasi
mirė Vasario 24, Buenos Ai
res, Argentinoj. Paliko žmo
ną su vaikučiu.

KAIRAITIS Feliksas, Lietuvių 
mokyklos mokytojas, staiga 
pasimirė Kovo 19, Montevi
deo, Urugvajuje. Buvo 43 
m. amžiaus.

KULIS Juozas, 26 m., žuvo or
laivio nelaimėje, kariuome
nės tarnyboje, Bir. 4, su ki
tais 13 karių, prie San Ra
fael, Cal. — Sūnūs Viktori
jos Kulis, iš McKeesport, Pa.

KIRMILAS Laurinas, 55 me
tų, mirė Kovo 30, Waterbu-

, ry,' Conn.
RADIŠAUSKAS Juozas, 71 m. 

mirė Geg. 7, Hazleton, Pa.
LINONIENĖ Katrė, 69 m., mi

rė Sausio 3, Passaic, N. J.
BLAKE Povilaš, 58 m., mirė 

Bal. 24, Oregon City, Ore.— 
Kupiškio par.

REMEIKIENĖ Joanna (Dauk
šaitė), pusamžė, mirė Geg.

Tauragės 
k. Ameri- 
metus.' 
Agota, po 

pusamžė,

C|arksville,

Cent. Brooklyn,

Nikodemas, 
Forest City, 
Vincas, 59

Pa. 
m., 
Pa.

I

AMERIKOS laikraščiu k 
ft žęs iš Europos, kur jis 
lintas už peratvirus rašyr 
tiekė Amerikos laikraščiai 
vienams pavadintas: “Visi 
Hitleris Planuoja Sovietus 
rudeni ir 1941 metų pradž 
ris jau puls-puls Rusiją, ii 
vieni nežinojo ir nenujaut 

Kad Maskva — Stalin 
noję jog Vokiečiai ruošia 
keti. Jie žinojo, jautė, be 
atsidūrė desperatiškoje p: 
ną, vistiek Vokiečių puol 
nas! Bolševikai slaptai i 
dėjo visas pastangas su. I 
nusukti tą pavietrę jau n 
žęs Rusiją pulti ir sutrin 
perilgas Vokiečių sugaiši) 
davė nariams progos ank 
čiu pavasariu, ir užpuoliu 
gos. Užpuolimas, kaip ži 
Lietuvą. Birželio 22-23 n

Kad bolševikai tikėji 
kaip jie elgėsi su Lietuvi 
juos iš Lietuvos, kad ma 
bolševikams keršyti už j 
per metą laiko okupacija

Maskvai, kuri liko l 
kė prispirta kampe, nei 
raminti pasauli, kuris j; 
Hitleris Rusiją puls. I 
gandams apie gręsiantį 
naudojosi kiek galint pi

Netikėjo gandams 
tik tokie gizeliai ir agei 
ki agitatoriai ir laikrai 
buvo gėda dasileisti ir 
no kruviną ranką Štai 
gal, ir kurių bendrus i 
komunistai aklai gynė,

MAČIULAITIS 
mirė Geg. 8, 

VITKAUSKAS
mirė Geg. 11, Plymouth,

LUKOŠEVIČIUS Aleksandras, 
mirė Geg. 13, Pittston, Pa.-

KAZLAUSKAS Vincas, 57 m., 
mirė Geg. 14, Plymouth, Pa.

DUBINSKAS , Pranas, mirė 6 
Gegužės, Camden, N. J.

SLINKšA Tadas, mirė Bal. 26, 
Minersville, Pa.

JANUŠA Juozas, mirė Geg. 1, 
Spring Valley, Ill.

VIŠINSKAS Stasys, mirė Bal.
26, Fairview Park, Mass.

ŽELIONIENĖ Marijona, mirė 
Geg. m., Mahanoy City, Pa.

MICKEVIČIUS Juozas, mirė 
Bal. 27, DuBois, Pa.

BEGANSKIENĖ Marijona, mi
re ' Geg. 12, Indiana Harbor, 
Ind.ĮVAIRIOS ŽINIOS

Musų dentistas, Dr. G. I. 
Bložis, parašė atvirą laišką1 
Keleivio redaktoriui, ir tas lai
škas to laikraščio nr. 21 tilpo.! 
Dr. Bložis davė neča klausi
mus, bet' tikriau sakant uiti-1 
matumą; kad Keleivis ir kiti 
Lietuviški laikraščiai nepriva
lėtų talpinti apie bolševikų at
liktus žygius Lietuvoje, ką va
dina esant nazių išgalvotomis 
žiniomis. Tokį laišką gali .pa
rašyt tik paprasas bolševikėlis, į 
o ne profesionalas susipratęs ■ 
Lietuvis, kokiu yra musų ger-, 
biamaš , baĮdarass 1 Bet Kelei
vio redaktorius. niio" savęs da
vė gerą prierašą'' į kaipo atsa
kymus,it -visį^pripa^ysta kad j 
daktąraą Jikd pilna?''sukritikuo- 
tas. . 'j'

Juozas Augustauškas tai 
bent tvirtas -Lietuvis; jis jau 
turi 82 -metu amžiaus, ii- dar į 
nesijaučia' senas ;, -jis dar regu
liariai dirba fabrike sunkų dar
bą. Nors fabrikas randasi ga
na tolokai, bet jis į darbą ir iš 
darbo visada vaikščioja pėkš- 
čias. Reikia pažymėti kad J. 
Augustauskas iš pat savo jau
nų dienų sunkius darbus dir
ba, taipgi ir daug vargų per
leido, ir net tris sykius yra su
važinėjęs j Lietuvą. Linkėti
na jam laimingai sugyventi 
iki šimto metu, i

Kaip teko nugirsti tai p-lė 
Marė Zakar (Zakarevičiutė) 
ištekėjo, vyrą gavo kitatautį, 
iš Oklahoma valstijos.

Vasariniai koncertai vėl bus 
duodami sekmadieniais, nuo 8 
vai. vakare, Island Parke. Mu- 
zikales dalis išpildys geras be
nas ir simfoninis orkestras.

Pirmutinis koncertas ’ įvyks 
šį sekmadienį, Birželio 14, šis Į 
programas skiriamais pagerbi
mui Amerikos vėliavos (Flag 
Day). Patartina ir Lietuviams 
lankytis į šiuos koncertus.

. . D. Rep.

BRAZILAS PERŠO
VĖ LIETUVAITĘ

SAO PAULO, Brazilja. — 
Vasario 20 d. anksti rytą tapo 
penkiais šūviais sunkiai sužei
sta Vanda Matulionienė, 20 m. 
amžiaus. Ją užpuolė Brazilas, 
tikslu nužudyti. Mat ji prieš 
ištekėsiant už Lietuvio drauga
vo su šiuo Brazilu, o kai susi
rado Lietuvį vaikiną, Brazilie- 
tį draugą apleido. Ji laimin
gai išliko nuo mirties, nes visi 
penki užpuoliko šūviai pataikė 
1 U ..Dakt ° r!U L? i - na sekė, kad

pusamžė,
22, Chicagoj e. —
ap., Gedmipiškių 
ko j e išgyveno 29 

KAZAKEVIČIENĖ
tėvais Garni utė, 
mirė Chicagoj, Geg. 22. — 
Panevėžio ap., Pusalaičių k. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

KALINAUSKIENĖ Petronėle;' 
pusamžė, mirė Geg. 23, Chi
cagoj. — Telšių par., Vieš- 
venių k. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

LAZAUSKAS Dominikas, mi
rė Geg. m., Shenandoah, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 m.

PAULAUSKIENĖ 
rė Geg. mėn., 
Pa. Amerikoj 
metus.

ČEPLINSKIENĖ
metų, mirė Geg. mėn., Sha
mokin, Pa.

KAVALIAUSKIENĖ Ona, mi
rė Geg. mėn., Hazleton, Pa.

PUČKORIUS Antanas, pusam
žis, mirė Geg.
— Telšių ap., 
Videikių k.

MIKOLAINIENĖ 
amžė 
go j.
tyčio par., Pabistaučių km.
Amerikoj išgyveno 37 m.

GRAKAUSKIENĖ Ona (Yu- 
caitė), mirė Geg. 24, Chica
go je.

KRUKONIENĖ Veronika (Tiš- 
kiutė), 53 m., mirė Geg. 18, 
Worcester, Mass.

GIVIS Vladas, 31 m., mirė Ge
gužės 22. Brooklyn, N. Y.

VARNIENĖ Paulina, 50 metų, 
Geg. 9, Philadelphia, Pa.

PRANSKEVIČIUS Pranas, 66 
m., "mirė Geg. 10, Worcester, 
Mass. '

LĮITLERIS, kaip pra: 
vo atsilankęs Suon 

dais apie tolesnius kart 
tos alijantą pastangos 
su Rusija, tolau budu, 
nieko apie tai niekas ii’ 

Šis' Hitlerio staigūs 
rėš tą pasekmę kad bv 
Leningrado ir gal but 
siu užimti tuos plotus 
sijon karo reikmenų p 

sSuomią, tos mažoj 
mas Rusijai atsikeršyi 
liaudama Suomija gal 
ma ant savo pečių dalį

■ užmetė.
. Visa tai yra išdav 
kurią kaip kas Amerik 
diplomatija. < Hitleris i 
žas Rusijos kaimynes 
tautos amžiaie neužmir 
rūmų ir visada nešios

Ar reikėjo tiems 
Suomiją 1939 metais? 
kaimynes; ar reikėjo 
Lenkiją? Juk tos kai 
tikimos ir draugingos 
su jomis padarius suta 
gerus santikius ir pn 
jas kaipo jų užtarėja, 
kvos carai pabludo: Ij 
kaimynių šalis, sukėlė 
kai jas okupavo, pasie 
jos troško pačių didži 
su atsikratyti.

Neužtenka to ką 
dar Stalinas šį pavas; 
toms šalims pareiškim 
savo tautas iš Vokieč 
savo žiauriais nagais)

gali' jaustis Taip išnaujo užgi
mus. . Vienas šūvis teko į de
šinę kruti, antras į dešinę šlau
nį ir trys į dešinę ranką.
'82 VAIKŲ TĖVAS. Sao Pau

lo dienraščiai ir radio pranešė 
kad Mato Grosso provincijoje 
yra vienas 
turintis tris 
mis jis jau 
kus. Sako, 
kordas.

1938 metais 
jos dalyje buvo 
gus gyvenęs su 
mis, kurie turėjo 42 vaikus.

Ed. Girčis.

kaimietis Brazilas, 
žmonas, su kurio- 
sugyvenęs 82 vai- 

pasaulinis re-

Katrė, mi- 
Shenandoah. 
išgyveno 37

prezidentus.
kitas antrą kal- 
ryšių su komu- 
organizavimo ir

Lewis kalti-
CLARKSVILLE, PA.
MIRĖ LIETUVIS.

(Albertas Dėringo), 56 m. am
žiaus. Velionis paėjo iš Bar- 
galių ką Salantų p., Telšių ap. 
Atvyko į Ameriką 1911 m.. Jis 
tapo sužeistas laike darbo Ge
gužės 27, o kitą dieną mirė.

Liko jo žmona, Aldona, 
šie vaikai:. Mrs. Anna 
ger, Barbara, Aldona, 
Rose, George, Robert, 
William.

Velionis Amerikoje 
damas visą laiką išdirbo ang
lies kasyklose. Pastarais lai
kais įsigijo savo namelį ir vis
kas gerai sekėsi, bet štai ne
gailestinga mirtis jį pakirto.

Buvo labai1 draugingas žmo
gus, paliko daugybę draugų. 
Pašarvotas buvo savo namuo-

Palaidotas Geg. 31 po pie- 
Laidotuvėse dalyvavo la- 

daug žmonių. Grojo kasy- 
unijos benas prie namų.

ir 
Ottlin- 
Louise, 
Albert,

gyven-

se. 
tų. 
bai 
klų
Buvo atvykę velionio draugai 
į laidotuves ir iš kitų miestų. 
Kunigas'iš namų' lydėjo į ka
pines. Gėlių prisiųsta buvo 
nuo draugijų ir pavienių. Be
nas grojo ir prie kapo. Palai
dotas Frederickstown kapinė
se.

Lai buna jam amžina ramy
bė Amerikos žemelėje, b- liku
siai šeimai ( jų liūdesio valan
doje 'giliausia užuojauta.

P. Urban.

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

tas

vavo Lewis, visi organizato
riai buvo paties Lewis paskir
ti ir jie jam tarnavo.

Murray pareiškė darbuosiąsi. 
užkirsti kelią Lewis’ui darbi
ninkų vadovavime.

TVARKYS IR PĖKščlUS
Nuo .Birželio 15 dienos, Det

roite pėksti žmonės, kurie ne
silaikys trafiko taisyklių, eis 
per gatves išstrižiodami (jay
walkers) gaus nuo policininko 
tikietą, kaip ir betvarkųs au
tomobilistai. Pėkstieji norėda
mi eiti skersai gatvę turi nau
dotis nužymėtomis vietomis, o 
ne bent kur sumanius skerso- 
ti. Automobilistai“'turės susto
ti ties gatvių kampais ir pėkš- 
čiuosius leisti pereiti per gat
vę. ' V. M.

Amerikos Kareiviai Vyksta Į Australiją

Vaizdas parodo S. V. kareivius pribunančius į neįvardintą uo
stą Australijoje, sustiprinimui Gen. MacArthur jiegų. Vyrai iš
rodė'pusėtinai linksmi.Fotogr'afija, spaudai leista karo cenzo
rių.

Tų kareivių tarpe yra buris ir Lietuvių Dėdės Šamo ka
riautojų. • ' - -m' . ‘ ' 7

r V

tai

Agnieška, 66

24, Chicagoj.
Kantaučių p.,

Elzbieta, pus- 
, mirė Geg. 23, Chica- 
— Vilkaviškio ap., Viš-

BALT!MORE,MD?

TAUTINIŲ GRUPIŲ RADIO 
PROGRAMAS

Sekmadienį, Birželio 14, per' 
radio stotį WITH, nuą 5:05 iki 
6 vai. po pietų, tautinių gru-i 
pių atstovai išreikš tautinių! 
grupių mintis apie Ameriką. Į 
Nuo Lietuvių kalbės Adv. Na
das Rastenis. Programas su
sidės* iš muzikos ir tautinių 
grupių ka’bėtojų, kurie pada
rys pareiškimus' ką ; tautinės 
grupės mario apie Ameriką.

A. K.

liĄs kolonistų pinigai buvo pa 
daryti. Massachusetts valstijo. 
je 1652 metais. ' ■ .

kitoje Brazili- 
surastas žmo- 
trimis žmono-
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Antkapiai Monumentai Koplyčios

CUYAHOGA MONUMENT WORKS
East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968.

Prie ineięro's i Kalvarijos Kapines, Clevefande.
Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

Art Reardon Jums Pasitarnaus
Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m.

ĮZOMUNISTĄ agitat 
v kurstyme pervers 

tuoti ir tas teismo spi 
prezidentas negali jo

To kenksmingo ' 
nias šiek-tiek atitaiso 
sidariusį del Prez. Re 
komunistų partijos v? 
tarų la'iku virto didži 
pakeitė jo padėties pi 
bar gelbsti Rusijai, tą 
nistų partiją, bet tode 
į ii* gelbstint Rusam 
jisi sau, taip kaip Rus 
kyti taiką su Japonija 
. Bridges paeina iš
deportuoti. Bet jis iu 

I Riausia pasitarnauti a 
Australiją. Jis sten 

deportavimo iš Ameri
Kr • . • -

•VIENAM paraši 
yardų šilko.

—



1RANGĖLA Albinas (vadino- I 
si Albertas Beringo), 56 m., F1 
mirė Geg. 28, Clarksville, .1 

a. — Telšių ap., Salantų p,, E 
Bargalių k. Amerikoje iš- | 

gyveno 30 metų.,
RAMONAS Jonas, 59 m., rok I 

rė Geg. 31, Cent. Brooklyn, I 

N. Y. '
MAČIULAITIŠ Nikodemas, 

mirė Geg. 8, Forest City, Pa. I
VITKAUSKAS Vincas, 59 m, Į 

mirė Geg. 11, Plymouth, Pa. I 
i LUKOŠEVIČIUS Aleksandras, I 

| mirė Geg. 13, Pittston, Pa.- Į 
KAZLAUSKAS Vincas, 57 m, į 

mirė Geg. 14, Plymouth, Pa. g 
DUB1NSKAS , Pranas, mirė 6 Į 

Gegužės, Camden, N. J;
SLINKŠA Tadas, mirė BaL 26, 

Minersville, Pa.
JANUŠA Juozas, mirė Geg, 1 

Spring Valley, Ill.
VIŠINSKAS Stasys, mirė Bal 

26, Fairview Park, Mass.
ŽELIONIENĖ Marijona, miš

Geg. m., Mahanoy City, Pa.
MICKEVIČIUS Juozas, mirt 

Bal. 27, DuBois, Pa.
BEGANSKIENĖ Marijona, mi

rė ' Geg. 12, Indiana Harbor, 
Ind.
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BRAZILAS PERŠO-
VĖ LIETUVAITĘ

SAO PAULO, Brazilja. - 
Vasario 20 d. anksti rytą tapt 
penkiais šūviais sunkiai sužei
sta Vanda Matulionienė, 20 m 
amžiaus. Ją užpuolė Brazilą 
tikslu nužudyti. Mat ji prie! 
ištekėsiant už Lietuvio'drauga
vo su šiuo Brazilu, o kai susi
rado Lietuvi vaikiną, Brazilie- 
tį draugą apleido. Ji laimi- 
gai išliko nuo mirties, nes re 
penki užpuolikų šūviai pataii j

5

mi- 
, Pa. 
m.

mi- 
doah. 
o 37

a, 66
Sha-

gali jaustis Kaip išnaujo Dili
mus. . Vienas suvis teko į de
šinę kruti, antras j dešinę ste
ni ir trys į dešinę rankąs

*82 VAIKŲ TĖVAS. SaoPu 

lo dienraščiai ir radio praus 
kad Mato Grosso provincijoje 
yra vienas kaimietis Brazils, 
turintis tris 
mis jis jau 
kus. Sako, 
kordas.

1938 metais kitoje Bra£- į. 
jos dalyje buvo surastas ® 
gus gyvenęs su trimis žmonė
mis, kurie turėjo 42 vaikus, b.

Ed. Gtefr

žfrionas, su to 
sugyvenęs 82 v» 
tai pasaulinis»

l, mi- 
i, Pa. 
usam- 
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;ių p.,

a, pus- 
Chica- 
., Viš- 
ų km.
m.

(Yu- 
Chica- 1

a (Tiš- 
eg. 18,

irė Ge-

) metų, 
Pa.

aas, 66
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A MERIKOS laikraščių korespondentas Lochner, gry- 
11 žęs iš Europos, kur jis buvo tūlą laiką Vokiečių įka
lintas už peratvirus rašymus apie Hitlerio žygius, pa
tiekė Amerikos laikraščiams eilę straipsnių, tarp kurių 
vienams pavadintas: “Visi Žinojo, Išskyrus Rusiją, kad 
Hitleris Planuoja Sovietus Užpulti”. Jis kalba apie 1940 
rudenį ir 1941 metų pradžioje plitusias žinias kad Hitle
ris jau puls-puls Rusiją, ir įrodinėja kad Maskvas carai 
vieni nežinojo ir nenujautė kas Rusijos laukia.

. Kad Maskva — Stalinas ir jo padėjėjai — nebūtų ži
noję jog Vokiečiai ruošia Rusijos užpuolimą nereikia ti
kėti. Jie žinojo, jautė, bet, kaip žiurkė bačkoje užtikta, 
atsidūrė desperatiškoje padėtyje: žinos ar nuduos neži
ną, vistiek Vokiečių puolimas Rusijos buvo neišvengti- 
nas! Bolševikai slaptai ruošėsi, tuo gi tarpu be abejo 
dėjo visas pastangas su Berlinu derėtis, aiškinti, tačiau 
nusukti tą pavietrę jau negalėjo! Hitleris buvo pasiry
žęs Rusiją pulti ir sutrinti. Kaip vėliau paaiškėjo, tik 
perilgas Vokiečių sugaišimas užkariaujant Graikiją ne
davė naziams progos anksčiau Rusiją užpult?— su pa
čiu pavasariu, ir užpuolimas nusitęsė iki Birželio pabai
gos. Užpuolimas, kaip žinome, prasidėjo veržiantis per 
Lietuvą. Birželio 22-23 naktį, 1941 metų.

Kad bolševikai tikėjosi užpuolimo parodo ir faktai 
kaip jie elgėsi su Lietuvos žmonėmis — tuštino, gabeno 
juos iš Lietuvos, kad mažiau liktų kurie galėtų patiems 
bolševikams keršyti už padarytas Lietuviams skriaudas 
per metą laiko okupacijos.

Maskvai, kuri liko begėdiškai apgauta ir kaip žiur
kė prispirta kampe, nebuvo kas viešai sakyti kaip tik 
raminti pasaulį, kuris jau visomis pusėmis kalbėjo kad 
Hitleris Rusiją puls. Tuo savo nudavimu jog “netiki” 
gandams apie gręsiantį Vokiečių užpuolimą, bolševikai 
naudojosi kiek galint pasiruošti užpuolikus pasitikti.

Netikėjo gandams apie Vokiepių puolimą Rusijos 
tik tokie gizeliai ir agentukai komunistai kaip Lietuviš
ki agitatoriai ir laikraščiai Amerikoje ir kitur. Jiems 
buvo gėda dasileisti ir prisipažinti jog tas Hitleris, ku
rio kruviną ranką Stalinas priėmė prieš metą laiko at
gal, ir kurių bendrus interesus Amerikoje ir pasaulyje 
komunistai aklai gynė, ims ir puls jų brangią “tėvynę”!
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T TITLERIS, kaip pranešimai sako, pereitą savaitę bu- 
* * vo atsilankęs Suomijoje, pasitarimui su Suomių va
dais apie tolesnius karo žygius. Prieš kelis mėnesius dė
tos alijantų pastangos prikalbinti Suomiją baigti karą 
su Rusija, tokiu budu, nuėjo niekais. Jau keli mėnesiai 
nieko apie tai niekas ir neužsimena.

Šis Hitlerio staigūs vizitas Suomijoje, spėjama, tu
rės tą pasekmę kad bus panaujintas smarkus puolimas 
Leningrado ir gal but visos šiaurės iki Murmansko, tik
slu užimti tuos plotus ir užkirsti kelius pristatymui Ru
sijon karo reikmenų per šiaurės uostą.

.Suomių, tos mažos tautos, užsikirtimas ir pasiryži
mas Rusijai atsikeršyti yra tiesiog nuostabus. Neka- 
riaudama Suomija galėtų ramiau gyventi negu nešda
ma ant savo pečių dalį sunkios naštos kurią jai Hitleris 

« užmetė.
, Visa tai yra išdava Maskvos carų žioplos politikos, 
kurią kaip kas Amerikos spaudoje bando įrodyti gudria 
diplomatija. < Hitleris savo gudrumu taip sukurstė ma
žas Rusijos kaimynes prieš pačius komunistus, kad tos 
tautos amžiaie neužmirš Maskvos raudonojo teroro žiau
rumų ir visada nešios savo širdyse neapikantą Rusams.

Ar reikėjo tiems raudoniems teroristams užpulti 
Suomiją 1939 metais? Ar ųeikėjo lysti1 į Lietuvą ir jos 
kaimynes; ar reikėjo plėšyti ir dalintis su Vokiečiais 
Lenkiją? Juk tos kaimynės šalys butų pasilikusios iš
tikimos ir draugingos Rusijai, nes per eilę metų Maskva 
su jomis padarius sutartis pildė jas kaip pridera; turėjo 
gerus santikius ir pradėjo įgauti mažų tautų simpati
jas kaipo jų užtarėja. 'Tik staiga, lyg persigėrę, Mas
kvos carai pa'bludo: lyg proto netekę ėmė lysti į mažų 
kaimynių šalis, sukėlė jose1 terorą, baimę, neapykantą, li
kai jas okupavo, pasielgė su jomis taip barbariškai kad 
jos troško pačių didžiausių negalimybių kaip nors Ru
sų atsikratyti.

Neužtenka to ką jau žiauraus padarė .toms šalims, 
dar Stalinas šį pavasarį vėl pakartojo savo grąsinantį 
toms šalims pareiškimą — jog skubinsis “išvaduoti” tas 
savo tautas iš Vokiečių ir vėl “priglausti’’ (sugniaužti 
savo žiauriais nagais)....

Katalikų dienraštis Draugas, 
atsiliepdamas į Dirvos redak
toriaus Kurpiaus pareiškimus 
del nesutikimo su to paties Dr- 
go redaktoriaus L. šimučič ir 
socialisto P. Grigaičio užgyri- 
mu Lietuvos pabėgėlių grupės 
sudarytų organizacijų, kurios 
musų išeivijoje tik audras ke
lia, nevyriškai išsikoliojo. Iš 
redaktoriaus tokius žodžius lai
kraštyje matyti tiesiog gėda 
ir pažeminimas žurnalizmui.

Tautininkams nėra prievar
tos priklausyti Amerikos Lie
tuvių Taryboje, kurią šimutis 
su Grigaičiu nusmailino iki 
bereikšmės ir atidavė vadovau
ti neaiškių ambicijų K. Pakš
tui. Tačiau musų katalikiška 
spauda daro savo nerimtas iki 
paikumo išvadas, štai Brook- 
lyniškė Amerika rašo, o Drau
gas vėl pakartoja:

“ ‘Lietuvos nepriklausomybės 
kova reikalinga tampriausios 
vienybės. Bet kaip yra pas 
mus?.... šiomis dienomis K. 
Karpius pasiskelbė išstojęs iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vien tik todėl kad jos vadovy
bė pasisakė už Lietuvių Tauti
nę Tarybą.... Šiądien prieš 
Lietuvių Tautinę Tarybą aiš
kiai išstojo abiejų rūšių totali- 
tarininkai — kraštutiniai tau
tininkai ir komunistai. Pasiro
do, totalitarininkams abiejų 
rūšių, nežiūrint jų spalvos, ne
sunku daug kur surasti bendrą 
kalbą’.

Tas turi reikšti, abiejų tų 
katlikiškų ' redaktorių išvada, 
lyg tautininkai ir komunistai 
ką tai bendro tarp savęs turė
tų.... -

Tokie priekaištai tautinin
kams ir parodo katalikų vadų 
dorišką nusmukimą, klastingą 
tamsiems savo sekėjams įtiki
nėjimą to kas neteisinga ir 
faktų iškraipymą.

Tas tik pakartoja jau perse- 
nusį musų katalikų tampytą 
prikaišiojimą kitiems kas nėra 
su jais tai jau ir bolševikas.

Su ta Amerikos Lietuvių Ta
ryba štai kaip ėjosi:

Mūsų katalikai visai • nenorė
jo Ainerikos Lietuvių Taryboje 
jokio bendro veikimo, tos pa
čios Amerikos redaktorius, at
stovas toje Taryboje,’ Chicagos 
paskutinėje bendroje konferen

cijoje straksėjo kad katalikai 
turi eiti sau vieni 
niekuo nesiskaitant, 
atstovai Taryboje 
buvo ką priešinosi
bendro Amerikos Lietuvių fon
do Lietuvai gelbėti.

Keista todėl kaip jie taip 
saldžiai susibučiavo su cicili- 
kais, kurie yra, kaip ir buvo, 
atkakliausi tautos ir tikėjimo 
priešai.

dirbti, su
Katalikų 

vienatiniai 
sudarymui

“Pilsudskis buvo socia- 
Visi žino kuo jis išsigi- 

Mussolini buvo socialis- 
Visi žino kuo jis išsigi- 
Lavalis buvo socialistas.

RAUDONOJO imperializmo 
batlaižis Pruseika aną dieną 
rašė: 
listas 
rtiė. 
tas. 
mė.
Visi žino kuo jis išsigimė”.

Gaila kad Pruseika savo pa
sakos nepabaigė; turėjo dar 
pridėti: “Pruseika buvo socia
listas. Visi žino kuo jis 
gimė”.

išsi-

ku-• N OR M AL 10 žmogaus 
ne, galvos smegenyse, esama 
apie 10,000,000,000 nervų celių.

(M. Valančius.)
CENOVĖJE upė Vilija vadinosi Neris.

Kalnai netoli nuo Vilniaus, ties 'ta upe 
esantieji, iki šiolei yra vadinami Pane- , 
riais. Lenkų gadynėje tie kalnai buvo Ap
augę traškančiomis giriomis; gyveno juo
se briedžiai, šernai, lokiai, girios paukš
čiai — ir žmogžudžiai. Tų taip apsčiai 
buvo jog ir vyriausybė pagaliau su karei
viais negalėjo jų išjieškoti nei išnaikinti.

Tie žmogžudžiai užvis puolė turtin
gus, nuo Kauno į Vilnių važiuojančius, 
nes numanė į miestą netuščius keliaujant.

Vieną kartą jaunas bajoraitis, Ignas 
Budė, iš Žemaičių, savo reikalais jojo jo
tas į Vilnių. Žinodamas pavojų esant ke
lionėje, ėmėsi su savim 'kelis ginklus: va
kartį, du pištalietu ir kalaviją.

Buvo jau rudens laikas, dienos trum
pos. Rumšiškėje pernakvojęs, tarėsi lai
ku prijosiąs Vilnių.

Bejojant apsiniaukė, pradėjo lynoti, 
jo arklelis pailso, todėl, pamatęs pakelėje 
gražų nepjautą laukelį, Ignas sėdo nuo 
arklio, nuėmė balną, paleido ganytis gy
vulį, o pats, susikūręs ugnį, kepėsi gaba
lėlį kiaulės kumpio. Tuojau išgirdo kažin 
ką bebambant: “Tė-ve musų, kur-sai esi 
danguje....” " ' \

Ignas nuo ugnies pašokęs, pamatė at
einantį senį ilga žila barzda, apiplyšusia 
sermėga, maišeliais apsikabinėjusį, su sto
ru ant sprando ražančium ir su drutu ra
mentu. Senis artėdamas į bajoraitį tarė:

— Oi, sūneli, sušlapau, sušalau; leisk 
man senus kaulus prie ugnies pašildyt!

Ignas, nors minė senį žmogžudžiu 
esant, tačiau leido antroje ugnies pusėje 
sėstis.

Jaunikaičio kepama mėsa pakvipo se
niui, todėl ir jis, išsitraukęs iš krepšio la
šinių gabalą,- pamovė į padrožfą akstelę ir 
įsmeigė į žemę pas ugnį, paspirginti. Dar 
Ignas, ištraukęs iš maišelio butelį degti
nės, davė svečiui du stikleliu išgerti. El
geta, išsikepęs lašinius, suvalgęs, paršlijo 
ir užmigo pas ugnį.

Pradėjus seniui knarkti, Ignas pagul
dė antroje ugnies pusėje šatrą, apdengė ją 
savo apsiaustu, padėjo prie galo balną, o 
ant jo savo kepurę. Vietoje kojų padėjo 
batus nusimovęs, o pats su pištalietais ty
lomis palindo po artima šakota egle.

Ugnis nekurstoma prigeso. Elgeta 
kniosterėjo pamatęs Igną gulintį, išsitrau
kė didelį peilį ir prislinkęs šmakšt perdū
rė apsiaustą, ką regėdamas Ignas pykšt 
iš pištalieto ir nušovė senį.

— Oi, sūneli, nužudei mane! — sušu
ko senis.

— Taip, nužudžiau, o tu man ką gei
dei padaryti? — atsa'kė vaikinas.

Senis beregint apalpo ir numirė. Ig
nas ėmęs už pakarpos tempė kūną nuo ke
lio, bet, sučiuopęs apikaklę didžiai kietą, 
stebėjosi kas tat gali būti: apčiupinėjo ap
siūtus pinigus. Ant pilvo rado kitą ap- 
juosalą, raudonųjų pripiltą. Sermėgą iš
ardęs, rado pinigų kaip sapne.

Washington valstijoje, Crescent eže
re, kuris labai gilus, žuvininkas valtyje ir
damasis pamatė iš vandens kyšančią mo
terišką ranką, kuri buvo kaip suvaškėjus, 
ir iš to susekė žudystę kuri buvo bandyta 
gerai užslėpti ir per. keturis metus niekas 
nežinojo apie tos-moteries žuvimą.

Tas ežeras sakoma niekados neišduo
da savo skenduolių, bet tas padavimas ati
tinka tiems kurie patys kaip nors ten pri
geria ir nuskęsta. Bet ši moteris buvo 
nužudyta kitur, atvežta ir įmesta į ežerą, 
tikint kad tikrai čia paslaptis žus ant vi
sados. ,Na o kaip tik del tos priežasties, 
kaip pasirodė kaltininko tardyme, gamta 
atliko ežero šaltame giliame dugne che
mišką stebuklą ir lavonas iškilo, tuomi iš- ’ 
duodamas kaltininką, kuris tapo suimtas- 
ir nuteistas.

Šios* nužudytos moteries lavonas buvo 
įmestas į tą ežerą ties pakraščiu einančio ( 
Olympic vieškelio, kur vanduo yra 600 pė
dų gylio, žmogžudis matomai žinojo apie 
tą ežerą padavimą kad jis savo mirusių 
neišduoda ir pasirinko šį ežerą pradangin
ti savo nužudytą auką.

’ Jis, norėdamas dvigubai užsitikrinti 
kad lavonas neiškiltų, stora virve pririšo 
prie jos lavono sunkų svorį. Na ir kaip 
tyrimai parodė, tik šio ypatingo atsabgu- • 
mo delei tas lavonas, vandens gilumoje 
chemišku budu tapęs apsaugotas nud1^-1 
nykimo, iškilo į viršų. ■-!

žmogžudis pasirūpino kad jo auka 
nueitii stačiai į dugną to gilaus ežero ir ’ 
ten pasiliktu. Tas erežas gi, gaudamas 
iš kalnų šaltą vandenį, buna šalčiausias 
pačiame dugne. Vanduo dugne toks šal
tas kad dugne atsidurusios moteries lavo-

ko chemišką persidirbima Į panašią vaš
kui ar muilui sudėtį. Tas taipgi nuėdė 
virvę kuri laikė lavoną dugne.

Žuvininkui suradus ežere lavoną, pra
sidėjo tyrinėjimas žudystės. Susekta kad 
tai buvo žmona tūlo trokų šoferio, 32 m. 
amžiaus, kuris ir buvo suimtas ir nuteis
tas. Žmogžudystė buvo papildyta apie Ka
lėdas 1937 metais. Kaltininkas buvo su
sektas ir nuteistas tik praeitą žiemą.

TAVĘS JAU NĖRA.
Nus’leido saulė džiaugsmo dienų, mano, 
Kurias praleidau meilėj su tavim;
Dabar paliko širdgėlos, klejonės,- 
Jaučiu vienumą skaudančia širdim....
Kaip gražus sapnas nakties ramaus miego 
Dingai tu, brangioji, iš mano akių.
Pavasarį trumpį tave pramylėjęs, 
Tavęs netekęs — dabar aš verkiu....
Ir saulė leidžias, ir vėl rytas brėkšta, 
Dienos sau slenka ilgos taip liūdnai.... 
Kažin ar sugryši pas hiane dar kartą, 
Ar teks dar mylėti tave kaip pirmai?....
Nėra jau tavęs takuos’ kur vaikščiojom, 
Tarp gėlių, pievų, n'ei žaliam miške;
Tenai tik gėlės nedrąsiai linguoja, 
Šnabžda ir sako — tavęs nėra čia....
Tėmijau mėnulį, pilną ir didingą,’ 
Kurs švietė mudviem Gegužės erdvėj, 
Dabar tik liūdną maire jis ramino, 
Tavęs prie manęs jau hėberegėj....
Nuvys tos gėlės, nukris medžių lapai, 
Tarp kurių tave, brangi, mylavau;

• Ten vis lankysiu, ten tavęs lūkėsiu, 
Kur tavo meilę pažinti gavau....
Kok’ią likimas dalį mudviem skyręs — 
Mylėt ar užmiršti — to aš nežinau....
Noriu, tik trokštu kad tave grąžintų, 
To tiktai vieno jo karštai prašau....

Ka-s.

LEIDŽIA J. AISČIO EILES

•MOTINOS jaunesnės kaip 15 metų 
Su v. Valstijose pagimdė 3260 kūdikių 1940 
metais, tarp jų 15 poni dvynukų.

•PIRMUTINIS garlaivis perplaukęs 
Atlantiką buvo Savannah, kuris 1819 me
tais atliko kelionę iš Suv. Valstijų i Angli
ją, iš ten vėliau nuplaukė į Baltijos jurą.

•TYRINĖJIMAI parodo kad tik vie
nas asmuo iš 190,000 sugyvena 100 metų 
amžiaus.

•VYRO vilnonių rūbų eilė turi vilnos 
tiek kad užtektų pagaminti du kareiviš
kus blanketus.

•NORVEGIJA žemės plotu nėra vi
sai maža, bet ji visa beveik vieno akmens. 
Jos p'aviršio tik 30-ta dalis tėra tinkama 
daržams ir žemdirbystei.

•S. VALSTIJOSE kas met galima at
gauti apie 500,000 tonų seno gurno, iš ku
rio padaryta kokie nors padargai.A. Vaičiulaitis praneša kad ruošiama 

spaudai ir tuoj pasirodys jauno Lietuvos 
poeto J. Aisčio - Aleksandravičiaus eilių 
knyga, “Be Tėvynės Brangios”.

Tų eilių autorius, kuris rašė ir tebe
rašo eiles ir Dirvai, gyvena Prancūzijoje, 
Grenoble mieste ir yra laikomas vienas iš 
geriausių jaunosios kartos Lietuvių poe
tu. Už vieną savo eilių knygą šis jaunas 
poetas laimėjo Lietuvos valstybinę litera
tūros premiją keli metai atgal.

Būdamas toli nuo tėvynės, J. Aistis- 
Aleksandravičius tęsia mokslą Prancūzi
joje, kur jis pergyvena visas gimtosios sa
vo tėvynės nelaimes. Tie jo paskutinių 
metų pergyvenimai išsilieja jo naujoje ei
lių knygoje — “Be Tėvynės Brangios”.

Jo eilių knygą leidžia Marianapolio 
Kolegija (Marianapolis College, Thomson, 
Conn.). Knygos kaina 40c. Jei visuome
nė gausiai paremtų šią knygą, butų didelė 
paguoda poetus, kuris šiądien gyvena sun
kiose sąlygose. —___  __  . _____  t

IZOMUNISTĄ agitatorių, Harry Bridges, radus kaltu 
1 kurstyme perversmo šioje šalyje, priteista depor
tuoti ir tas teismo sprendimas yra toks kad pats šalies 
prezidentas negali jo pakeisti.

To kenksmingo kurstytojo deportavimui priteisi
mas šiek-tiek atitaiso Amerikos žmonėse blogą ūpą, pa
sidariusį del Prez. Roosevelto paliuosavimo iš kalėjimo 
komunistų partijos vado Browder. Nors Bridges pas
taru laiku virto didžiausias Amerikos rėmėjas, tas ne
pakeitė jo padėties prieš įstatymus. Kad Amerika da
bar gelbsti Rusijai, tą daro ne del to kad pamėgo komu
nistų partiją, bet todėl kad Rusai kariauja prieš Hitle
rį, ir gelbstint Rusams prieš Vokiečius Amerika gelbs
tisi sau, taip kaip Rusija gelbsti sau stengdamasi palai
kyti taiką su Japonija.

Bridges paeina iš Australijos ir ten jis nuspręsta 
deportuoti. Bet jis nenori ten gryžti, kur galėtų dau
giausia pasitarnauti alijantams stodamas ginti savo ša- 

Blį Australiją. Jis stengiasi rasti plyšį išlysti ir išvengti 
deportavimo iš Amerikos.

■
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SKIT MIRUSIUS 
ŠEIMOS NARIUS!. į

Monumentai Koplyčios

t MONUMENT WORKS
Miles Ave. Telef. Michi IM

į Kalvarijos Kapines, Clevelande. 

;ekmadieniais ir kitais šventadieniais.

rdon Jums Pasitarnausk 
lojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m 
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Amerikos.

MĮKALBOS
Karalienės Sabbos

y

•VIENAM 
yardų šilko.

parašiutui padaryti reikalinga apie 150

NE MANO PAVASARIS
O tu gražus pavasari!
Ne mano lauką gėlėmis hupynei,
Ne mano rankos tavo žiedus skynė,
Ne mano tu pavasaris....
Dar bandžiau siekti rugiagėlę,
Ne savo, sakei, skini gėlę,
Ne tavo laimės pučia vėjas, 
Ne tau pražydo rugiagėlės....
O tu kilnus pavasari!
Kam taip gražiais žiedais vilioji,
Del ko man jų nedovanoji?
Ne man sukūrei laukų grožį....

Kapsų Aguona. •

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu ttk 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Kaina su prisiuntimu $1.00. •• •
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. A.

Reikalaukit “Dirvoje” I 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohi»
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Po Sumner Welles Kalbos
Atgaivinta Atlanto Deklaracijos Dvasia. — Amerikos Realusis Idealizmas. 

Laisvos Tautos Apsisprendimas. — Karo Tikslas — Teisinga Taika. — 
Isolacionistų Pakitimas.
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Aš NESUPRANTU kas čia 
pasidarė su draugu Bacevi
čium, kad jis taip urnai pašo
kęs ėmė kratytis komunizmo. 
Ar tik nebus jis gavęs tavorš- 
čiaus Stalino pakvietimą par- 
keliaut 
utėles, 
nori, 
tikras 
kas, o tai turėtų reikšti kad jis 
yra nei šis, nei tas.

MAN RODOSI kad draugas 
Gabaliauskas bus gimęs po ko
kia nelaimingo ožio planeta 
kad jis taip daug reikalų turi 
su nelaiminga skaitline 13. Ne
senai dar nuskambėjo 
gramai” kad Lietuvoj jis bu
vo areštuotas 13 sykių, o štai 
dabar jau Čikagoj jis dalyva
vo kokiame ten susirinkime “iš 
13 asmenų”. Dar vieną tryli- 
kinę, ir draugas Gabaliauskas 
Ląis čampionas “velnio tuzinų”.

TAVORŠČIUS Osip Stalin 
pirmiau užsirūkydavo pypkę, 

. paskui nusifotografuodavo. Da
bar fotografuojasi jau be pyp
kės; o tai reiškia kad jis jau 
tiek nususo kad neturi nei 
pypkės nei mahorkės. Tai da
bar aš duodu įnešimą kad Ame
rikos Lietuviški komunistėliai 
pradėtų rinkt aukas “Stalinui 
ant pypkės ir tabako”. Pamė- 

h'Jrft, draugai ~ ir* dradgės.
LAUKAITIS jau butų buvęs 

išrinktas SLA. prezidentu, jei 
nebūtų ant svieto užgimęs 
“brolis” Klinga, o Brazuskas 
butų jau buvęs iždo globėju, 
jei nebūtų užgimęs Kriaučia- 
lis. Matyt kad pas sandarie- 
čius yra: “Bum-čik, bum-čik, 
bum-bum-bum — žemė maišos 
su dangum”. Ir dviejų kojų 
komitetas arba kūmas Vitai- 
tis “negauna rodos”.

Aš KAD IR NEMOKU Lie
tuviškai Skaityt, bet Grigaičių 
Pijušo gazietą vis gaudavau 
kada ėjo SLA. senosios gvardi
jos vajus; prie jos vis būdavo 
prilipytas mano adresas su ta 
paeit klaida kurią vartoja SLA. 
“pavyzdinga” a d m inistracija. 
Iš to dabar aš lyg numanau 
k!uf dingo Tėvynės adresai!

MAISTAS kiekvienam reika
lingiausias dalykas, todėl žmo
nės dabar bijodami kad mais
to nepritruktų, skubinasi juo 
apsirūpint ateičiai; glėbiais ir 
vežimais maistą gabenasi na
mon, krauja į skiepus, supudo, 
meta laukan ir skubinasi pir
kti daugiau.

Britanijos, Holandijos 
galybių imperijos ne-

į vašumatušką šerti
O to, matoma, jis ne- 

Užtai jis ii' sakosi esąs 
Lietuvis ir daugiau nie-

“tele-

Prezi- 
viešai 
valdi- 

Ro-

Per Memorial Day (Gegužės 
30 dieną), t. y. dieną skirtą 
pagerbti Amerikos kariams žu
vusioms pilietiniame 1861-65 
metų kare, Amerikos Under
secretary Sumner Welles pa
sakė svarbią politinę kalbą. 
Štai kai 
mintys.

Did. 
ir kitų
beli'ksiančios tokios kokios bu
vusios ikšiol. Jos reikią laiky
ti praeities dalykais. Visoms 
pasaulio tautoms turėsiančios 
būti laiduotos suverenumo tei
sės. šis karas jas visas išva
duosiąs iš verguvės. Tautų 
skirstymas spalvomis, kilme ir 
tikėjimu nustosiąs pagrindo. 
Imperializmo amžius baigtas. 
Indija, Burma, . Holandų Indi
jos salos, Prancūzų Indokinija 
ir kiti, koloniniai kraštai busią 
laisvi, ir jų nepriklausomybės 
teisė apsaugota. Taipgi turės 
būti atstatytas suverenumas 
Lenkijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Jei ga
lingieji kaimynai kėsintųsi pa
vergti vienus ar kitus kraštus, 
išsirinkusius savo vyriausybes, 
“tarptautinė policija” privalė
tų gintf jų ribas.

Tautų laisvo apsisprendimo 
teisė, tiek daug sykių 
dento F. D. Roosevelto 
reikšta, dabar jo aukšto 
ninko plačiai išaiškinta,
dos, nieko naujo nepasakyta, 
ir vis dėlto Welles’o žodžiai tu
ri didelio svorio. Ir štai kodėl, 

Rusijos diktatorius Stalinas, 
pagal jį ir Molotovas, užsienio 
reikalų komisaras, primygtinai 
skelbė, ir tai ne vieną sykį, 
<ad Rusija vėl prisijungsianti, 
tai tik įveiksianti Vokiečius, 
Lenkijos žemes, P'abaltijo ša- 
is, Besarabiją ir visą kitą gro

bį, jai iš rankų išsprūdusi. An
glijos valstybės vyras, Cripps, 
teisino šį Maskvos grobuonišką 
siekimą. Tokie Rusijos ir An
glijos atsakingų žmonių parei
škimai padarė labai slogų įspū
dį visame pasaulyje, .ir Atlan
to Deklaracija, Roosevelto bei 
Churchillio pasirašyta ir Sta
lino pritarta, atsidūrė sumen
kėjimo pavojuje.

Welles’o kalba, pasakyta ne 
be Roosevelto žinios ir prita
rimo, atitaisė tą negeistinąjį 
Maskvos arogantingų pareiški
mų įspūdį, nors gal ir neišsklai
dė abejojimų. 
Atlanto 
atgijo, 
tvirtai 
stovinti
mo teisę.
jos ikšiol išsaugota garbė, bet 
ir jos gyvas, realiai suprastas 
reikalas.

REALUMAS, IDEALAS
Kas yra realu? Kas yra 

idealu? Daugumas diplomatų 
bei politikų, su panieka veja 
lauk žodžius idealas, idealistas, 
idealizmas, idėja, kaip neturin
čius realios’ prasmės. O. ketu
rios Roosevelto laisvės yra 
idealinės sąvokos, jų skaičiu
je ir tautų laisvė. Užtat vi
sur, ypatingai diktatorių, rek
lamuojamas realizmas, realis
tas, realis. Hitleriui, Stalinui, 
na, ir Mussoliniui, tie žodžiai 
lygu cinizmui, dvasinių žmoni
jos vertybių paneigimui. Jų 
sąmonėje siekti pasirinkto .tik
slo pikčiausiomis priemonėmis, 
kaip melas, apgaulė, klasta, sa
vo pasirašytų * sutarčių min
džiojimas. yra realu, realiz
mas, būti realiam.

Amerikos realizmas ne Hit
leriškas ir ne Staliniškasj jis 
vertingas tikrovės įvertinimas, 
idealizmo įribotas. Diktatorių

PENKI šimtai Lietuvių so
cialistų, susimetę į LSS., surin
ko kelis dolarius leisti knyge
lių dienos klausimais, bet, sa
ko, Amerikos Lietuviai jau la
bai “nusenę” ir tos socialisti
nės literatūros nenori skaity
ti.

Kažin kas “nusenę”: Ameri
kos Lietuviai, ar socialistai?

LIETUVOJE naziai įsakė 
kas trys mėnesiai surašyti 
kiaules. Ar į tą skaičių ir na
ziai bus įrašyti, nes jie Lietu
voje tikrai kiauliškai elgiasi!

. F. ŽIVATAS sako, buvęs 
vienas agitavusių už referen
dumą SLA. Pildomą Tarybą 
rinkti, bet dabar jau norįs gry- 
žti prie seno “tautinio” budo— 
tegul Tarybą seimas išrenka 
(beje, tas būdas ir Amerikos 
įstatymų rekomenduojamas).

Ką, žyvate, jau ir tu “atsi
sakai nuo senojo svieto”?

šiaip
Deklaracijos 

nes Amerika 
stovinti savo
už tautų apsisprendi- 

Tai laiduoja ne tik

ar taip, 
reikšmė 
pasisakė 

žodyje,

kvietimas lvs 
SUVAŽIAVI 

MAN

Tėvas Duoda Kraujo

karo tikslas — pavergus savą
sias tautas, pavergti kiek ga
lint daugiau kraštų; Amerikos 
ir jos draugų karo tikslas — 
atsispirti diktatoriams, juos 
nugalėti, išlaikyti savo tautas 
laisvas, išvaduoti iš verguvės 
visus kontinentus, įsteigti tei
singą pastovią taiką ir ją iš
saugoti. Diktatūrose bjauriai 
realu, Amerikoje — realiai 
idealu.

Amerika nusimano
savo idealui realaus pagrindo 
visoje žmonijoje. Ir ji nekly
sta. Rusai, Vokiečiai, Japonai, 
kuriems nėra užgėrę laisvės 
troškimų žiburiai, dargi tie bo
disi savo diktatūrų jungais. O 
ką bekalbėti apie tautas dar 
nesenai buvusias laisvas ir da
bar patekusias verguvėn. Jos 
visos žavisi Amerikos laisvių 
palaikoma viltim ir savo dva
sia ir kimu telkiasi po aukštai 
nešama Amerikos vėliava, ža
dinančia ir stiprinančia jų dva
sios atsparumą. Sutvirtėjus 
dorinė galia daro dvigubai pa
jėgesnį ir materialinį laisvės 
kovotojų ginklą. Taip tat Bri
tų ir Amerikiečių mašinos ne 
dykos: jos įdvasintos, del to 
jų pusėje bus nugalėjimas.

Amerikos idealizmas tačiau 
nėra iš oro' pagautas: jis rea
lus, gyvenimo išauklėtas, isto
riškai išrutuliuotas, išnešiotas 
jos didžių asmenybių, kaip Wa
shington, Lincoln, Wilson, Roo
sevelt ir kitų vadų prezidentų, 
duotų laisvos visuomenės. Fe- 
deraliniais ryšiais sutelkta, de
mokratiniais pagrindais tvar
koma, Amerika paruošė pato
gių sąlygų Reikštis ir augti.as
menybei visose kultūros srity
se. Europiečiai, atsipalaidovę 
iš luomininių ir kastinių tradi
cijų, kūrė čia naują, genesnį 
pasaulį. šit kodėl Amerikie-* 
čiai, dar nenutrukę savo gimi
nystės glaudžių gijų su savo 
pirmosiomis tėvynėmis, taip 
gyvai ir taip nuoširdžiai atjau
čia Europos verguvę ir užjau
čia jos laisvę, geidžia kad jų 
pirmosios tėvynės išsivaduotų 
ir atsikurtų vėl nepriklauso
mos.

da-

tinentų anarkiją, pažabotų lau
kinius užpuolikų instinktus, 
nutolintų nuolatinį karų pavo
jų ir įsteigtų teisingą tvarką.

Dargi izolacionistai, nesenai 
buvus labai smarki politinė 
srovė, nūdien, Japonams skau
džiai dungstelėjus Amerikai į 
šoną, urnai pakito, lyg iš mie
go pabudę, ir pasijuto labai 
klydę. Atitarki jos, tariant izo- 
lacijos, svajojimai šiądien ne- 
beatsispiria prieš realiai pasi
reiškusią kritiką.
interdependence, tai yra vienų 
kraštų priklausymas nuo kitų 
visais kultūros bendravimo at
žvilgiais, tiek yra paaiškėjęs 
kad del to liautasi ginčytis.

Izolacionizmas lygus autar- 
kizmui, ir atbulai. Tvarkantis 
namie, savo krašte, negalima 
likti abejingam kaip visur ki
tur tvarkomasi. Amerikos ža
liavos, Amerikos dirbiniai ir 
rinka praverčia kitiems kraš
tams, o tu kitu žaliavos bei rin-» 
ka reikalingos Amerikai. Taip 
neišvengiama darosi interde

pendence. Tat kaip čia izo- 
luotis, užsidaryti savo sienose, 
išsiskirti vienam nuo kitų? 
Kaip manytis autarkija, savo 
ankštame narve? Autarkija 
reiškia depresiją, o ši veda į 
visuomenės sukrėtimą, kai kur 
kaip Italijoje ir Vokietijoje, 
diktatūrą.

Amerikai, 
kos pramonės, reikia ko pla
čiausio nekliudomo bendravi- Į 
mo su visu pasauliu. Ką ji pa
gamina tai, patenkinus savo L aptarti
reikalavimus, reikia išskirsty-' v-i ; 
ti po visų kontinentų rinkas. 
Sustojus masinei vyksmai, pa
sireiškia nedarbas, depresija, 
bėda del prigamintų jos gery
bių. Tatai verčia Amerikietį

AMERIKA TAUTŲ
UŽVEJA,

ne
iš

arti sei- 
tuo pat 
delega- 

ir sma- 
pasibai-

Senas Maywood, Ill., gyven
tojas, parodymui savo patrio
tizmo, kuomet jų vaikai žuvo 
Bataan pusiausalyje su Japo
nais, duoda savo kraujo, šio 
seno žmogaus vardas Albert 
McArthur.

KUN. K. ČIBIRAS, kuris žu- 
vo Vilniuje ir palaidoms Ko
vo 26 Vilniuje, gimęs Gruod. 
14, 1888 metais, Radeikiškėse, 
Daugėliškio v., Švenčionių ap., 
buvo grynas Vilnietis. Jis il
gus metus laikėsi Vilniaus kra
šte, buvo mylimas ne tik Lie
tuvių, bet ir Gudų ir padores
nių Lenkų. Jis dirbo 27 metus 
sunkiose sąlygose. Jis Vilniu
je pastarais laikais vadovavo 
Šv. Mikalojaus bažnyčią. Jo 
laidotuvėse dalyvavo tūkstan
čiai Vilniečių, kurie palydėjo'} 
mirusių tarpą pas Basanavi
čių, Čiurlionį, Vileišį. Jis pa
laidotas šalia Dr. Jono Basa
navičiaus kapo.

NESUNKU FILUS ATS*

GRUDU

rigaitis Suranda Savo Kahalui 
Drauge su Jais Šmeižia Lietui 
Laikus Plusta Bjauriausiais < 
Naujieji Sėbrai Kilę iš Mon 
Elemento. 1

Ramios, taikingos tautos 
mato sau jokio pavojaus 
Amerikos šono, nes ji, turėda
ma labai daug erdvės, negei
džia daugiau jokių svetimų že
mių- Jos kaimynai, mažosios 
ir didžiosios respublikos, visai 
saugios jaučiasi šalia savo ga
lingos sesers. Amerikos geo
politinė padėtis tarp dviejų 
okeanų skirta lygu tam kad 
vadovautų teisingesnei pasau
lio santvarkai. Ji pati spėja 
atitinkanti tokią savo rytojaus 
paskirtį. Rodos, jokia kita di
džioji galybė neįžiūri taip aiš
kiai kaip J. A. V., reikalo telk
tis visoms tautoms tokion auk- 
ščiaiision politikos organizaci- 
jon kuri suderintų jų priešta
ringus interesus, pašalintų kon-

Pittsburghe, kartu su SLA. 
seimu, atsibus Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos metinis suvažiavi
mas. Diena paskirta Birželio 
28, sekmadienis, vieta — Henry 
Hotel, 4T7 Fifth Avenue, tik
tai skersai gatvę nuo William 
Penn hotelio, kur atsibus Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je seimas. ‘t1-v

Henry Kotelyje apsistos vi
sam SLA. seimo laikui ir tie 
delegatai kurie nenorės maišy
tis su “senąją gvardija” per 
visas seimo dienas.

šis hotelis patogus apsistoti 
todėl kad jame kainos piges
nės ir visai paranku, 
mo posėdžių vietos, o 
tarpu nepolitikuojanti 
tai turės sau ramumą 
gų poilsį kada sesijos 
gia. K

Henry Hotelio kambarių kai
nos yra nuo $2.75 vienam as
meniui už dieną. Dviem lovom 
kambariai po $5.50 už dieną.

Iš stoties važiuokit į Henry 
Hotel, gausit kambarį, arba 
užsisakykit parašydami laišką:

Henry Hotel, 
417 Fifth Avenue 

Pittsburgh, Pa. 
Suvažiaviman atvykti kvie

čiami visi LVS. Garbės Nariai, 
Nariai Rėmėjai, ir veikiantie
ji nariai tų skyrių kurie yra 
gerame stovyje.

Bus priimta LVS. veikimo 
į programas ir nustatyta dar- 

jibai ateičiai.
' | Delegatai į LVS. suvažiavi- 

7 . ........ mą prašomi užmiršti visokiasdel jos milzims- , , ikitas pramogas ar piknikus tą 
dieną, nes suvažiuosim trum- 

' pam laikui iš visos Amerikos, 
savo kankinamos tautos reika- 

"• Piknikų galit tu
rėti ir namie, kada nėra kas 
svarbesnio veikti.

Konferencija prasidės lygiai 
8:15 vai. vakare. Kadangi da
lis delegatų atvyks tik į LVS. 

_ . . --------t konferenciją, kiti delegatai,
patnota būti kosmopohtu ver- kurfe bus Pittsb he * ;
e,a M rūpintis ir kitų, darg,: prašomi atsižve] • di_
labai tolimu, kraštu likimu, ju > j„K , 6. . . ■ ■ + -i • j dell reikalQ n- dalyvauti kon-laisve ir gerove, jau taikiu de- .- ferencijoje sekmadienio vaka- mokratmiu bendravimu. re BiržeHo 28 .

Asmuo ir visuomene, tauta 
ir žmonija — štai sąvokos, ta
pusios visai realiomis, reika
lingos teisingo suderinimo.

Prezidentas Wilson su savo 
bendradarbiais jau per pirmąjį 
pasaulinį karą numatė tokio 
derinimo reikalingumą, bet 
Amerikiečiai anuomet neįverti
no tos xdidžios savo asmenybės, 
nepalaikė Prezidento ‘Wilsono 
idėjos glaudžiai bendrauti su 

šiame kare Ameri- 
reikia tikėtis, nebeat- 

anų dienų klaidos. Tai 
iš Amerikos atsakingų 
nusistatymo ir iš vi

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts me|ų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skauss- 
mų Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis. ,,
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago, LIL

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEJN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
tį rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

Pakramtykit 
gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

£

I
DELLA C. JAKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

-uh-

IAS. Suvažiavimo Komisija

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Norėdami .pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

kiečiai, 
kąrtos 
matyti 
žmonių
suomeninės nuotaikos. Laimint 
karą, laimėti ir taiką! Toks 
šūkis čia dabar vyrauja. Ame
rika visuose kontinentuose ir 
visuose okeanuose, taigi turi 
būti visur Pax Amerikana — 
Amerikos Taika, Wilsono-Roo- 
sevelto prasme padaryta.

Ar demokratijos, kurioms 
vadovauja Amerika ir Didžio
ji Britanija, laimės karą? Ne
užilgo Amerika bus milžiniš
kai apsiginklavus pati, bus ap-

Kinijos Skolinimo-Nuomavimo Sutartis su U. S.

Kinijos užsienio reikalų ministeris Dr. T. V. Soong, (kairė
je) pasirašo sutartį su S. V. Sekretorium Hull. Sulyg tos .su
tarties Kinija gaus visą karo pagalbą iš S. Valstijų.

ginklavus ir savo talkininkus. 
Jos finansai ir jos ekonominis 
pajėgumas pirmauja pasauly
je, jos ryžtas nugalėti dikta
tūras yra griežtas, jos įdvasin
tos mašinos yra nugalėjimo 
laidas. Jos dvasinis ir mate
rialinis kreditas visuose konti
nentuose yra didžiausias.

Pabaltijys ir Lietuviai tvir
tai ti^i kad Amerikos laimėji
mas bus ir jų laimėjimas.

*'5

iii-
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJ AS

: 6522 Superior Ave. . HEnderson 9292 •
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KEEP FIT FOR VICTORY! Take an "all-out” vacation at 
nearby Cedar Point, this summer. Closer to home . . . you spend 
less time getting there . . . more time for fun. Save tires 
save gasoline. On arriving, park your car for the duration of 
your stay ... No car is needed at the "Paint." ♦ Every summer 
resort recreation! Swim in the blue waters of- Lake Erie 
relax on the white, sandy beach. All sports and amusements 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in the famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home.

EASY TO REACH Rail or bus io Sandusky. 
Steamers from Cleveland and Detroit. On U. S Route 6 
Ohio 2, midway between Cleveland and Toledo.

GįiL your local travel ^Bureau or Gfulo Glal for folder or write CEDAR P01NT-0N-LAKE ERIE, Sandusky 0.

THE PlAYGROCMD OF THE CHEAT LAKES » JONE 13 THROUGH LABOR DAY
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iur. Naujienos Bir. 2, Lai-I^™, 

iš Brazilijos). Įnašus 
Ii klausimas kodėl Grigai-fe c 
m iemdkratams ’Brrnffi-■

režimas virsta demokratij Ka 
iu, o buvusį Lietuvos režimą 
ie laiko totalitariniu-diktatu- 

iu? Kodėl faktas kad Gė
lo Vargas atėjo į valdžią 

ersmo keliu Grigaitiškų de
kretu akyse nesugriovė Bra- 
ijos demokratijos, o apb'n- 

i kad tokiu pat keliu į val
ia Lietuvoje atėjo tautinin- 
i. Grigaičio) ir jo gerbėjų 
s Lietuvą padarė diktatu- 
valstybe? x

Jei te manytų kad p. Gri- 
litis “pažangus" tik tuo kad 

savo laikraštį talpina religi- 
ir Lietuvių tauta įžeidžian- 

ius sthjĮBnius ir aprašymus 
ei d®i dinastiniais nagri- 
ėjimai? (kurie jam kaip ne 
isai Lietuviškos dinastijos ku- 
ijti, atrado, neturėtų būti 
up jau labai malonus), tikrai 
usMėtu nepilnu p. Grigaičio

’’ įvertinimu. Tuo 
8 paliktas nuošaliai pats 

įuMfflis p. Grigaičio “pa-
’ perlas, faktas, kad 

ko šefas tolimoje Pietų 
ertoje savo žymiam kaha- 

i surado šviesių šalininkų, o 
ai net ir draugų, šitie nati- 

ji tatoinkai ir draugai tu- 
visas tas ypatybes kurios

'Grigaitiškam de
ltai. Jie moka beveik 

ip gerai koliotis kaip ir pats 
Grigaitis ir yra aistringi ir 

i Lietuviškojo "fašizmo” 
1 Lietuviškos "diktatūros”

Millas režimas tiems) 
J Grigaičio draugams 

demokratija. Faktas kad 
inis Brazilijos preziden- 

Getulio Vargas į valdžią 
ėjo perversmo keliu, kad jis 

parliamentą, tų naujų- 
itoja dabar tvirtais ir aiš- 
is demokratijos žingsniais. 
Grigaitiškų demokratų lai- 

s pilnai suderinamu su 
kratinėmis idėjomis (Bra- 

ja. respublikos prezidento 
lio Vargas vadovaujama,

kio 
kom 
elem 
sykii 
čio 
kiti 
ir v 
kijoi 
Plečl 
bėgo 
dikt 
mo

; prie Mr.. Essick, po 7 'vai. v

FARMERS POUL
Paukštiena visokien 

pIOS, ANTYS.' ŽĄSYS, IN 
Paranki vieta Lietuviams.

Kampas Superior ir 13 Street

Geriausia nešuntariia

Sienoiiis
Naudoki! Blonder’s Gok

Prašykit savo pardavėjų a: 
Musu GOLR SEAL

THE H' blc 
' Parodymo kambariai Pr 
Trys krutuvės jūsų patogiimui 

EAST 55TH \l0613 SI



KUN. K. ČIBIRAS, kuris a. 
vo Vilniuje ir palaidoms Ko. 
vo 26 Vilniuje, gimęs Gniod. 
14, 1888 metais, Radeikiškėse, 
Daugėliškio v., Švenčionių ap, 
buvo grynas Vilnietis. Jis i], 
gus metus laikėsi Vilniaus kra- 
šte, buvo mylimas ne tik U 
tuvių, bet ir Gudų ir padores
niu Lenkų. Jis dirbo 27 metus 
sunkiose sąlygose. Jis Vilnių, 
j e pastarais laikais vadovavę 
šv. Mikalojaus bažnyčių. 
laidotuvėse dalyvavo tūkstan
čiai Vilniečių, kurie palydėjo] 
mirusių tarpą pas Basanavi
čių, Čiurlionį, Vileišį. Jis pa
laidotas šalia Dr. Jono Basa
navičiaus kapo.

NESUNKU PELUS ATSKIRTI! NUO
GRU DU Dabar jis 
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Grigaitis Suranda Savo Kahalui Naujų Sėbrų. — 
f Drauge su Jais Šmeižia Lietuvą, Jos Žydėjimo 

Laikus Plusta Bjauriausiais Žodžiais. — Tie 
į Naujieji Sėbrai Kilę iš Moraliai Sugriuvusio 
t iElemento.
i —
į Jei kas manytų kad p. Gri
ūtis “pažangus” tik tuo kad 
[savo laikraštį talpina religi- 
į ir Lietuvių tautą įžeidžian
tis straipsnius ir aprašymus

JAUČIATĖS BLOGAI! «/etiniais nagri- 
įejiniais (kurie jam kaip ne 

šIU^U^SšKI?8^!' Įsai Lietuviškos dinastijos ku- 
BUDU 'ėjui, atrodo, neturėtų būti

• Kuomet kankinatės vidurią ūžkit- įjp jau labai malonus), tikrai 
tėjimu — žarnos neveiklios—skandi Į 
galvą, nėra energijos, palengvinkite susidėtų nepilnu p. Gugaicio 
sau šiuo modernišku budu—kraity, mažangumo” įvertinimu. Tuo 
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vifc 
rius liuosuojanti kramtoma pm 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmoniy

Tuo
du paliktas nuošaliai pats 
miausias p. Grigaičio 
ngumo” perlas, faktas,

*pa-
,, __ ____ ____ , _____ , kad-

dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtyk - f tolimoje Pietų
FEEN-A-MINT einant gulti—seka-f“1/ ,selaS X° ,im°Je 
tį rytą tikrai jausite palengvinhq įmerikoįe savo žymiam kaha- 
ir Vėl jausitės puikiai. Vsai šei^i surado šviesiu šalininkų, o 
pakelis kainuoja tik 16 Į* . • _

» IV'; ’ai net ir draugi), šitie nati-
ieji talkininkai ir draugai tu- 
I visas tas ypatybes kurios 
■ikalingos ' Grigaitiš'kam de- 
okratui. Jie moka beveik 
tip gerai koliotis kaip ir pats 
I Grigaitis ir yra aistringi ir 

mžini Lietuviškojo “fašizmo” 
| Lietuviškos “diktatūros” 

ii.

Pats faktas kad tie naujieji 
Grigaitiniai pakalikai už tuos 
pačius dalykus Lietuvą smer
kia ir niekina, o svetimą šalį 
giria ir idealizuoja, be abejo 
savaime pasako kad jie kaip ir 
Grigaitis yra menki Lietuviai. 
Nors jie ir dedasi esą sąmonin
gais Lietuviais, tikrovėje jie 
tebėra vergai, po Rusišku ar 
kitu kuriuo svetimu bizunu be- 
silankstą tarnai, be jokio tau
tinės garbės jausmo, be jokios 
tautinės ambicijos. Kas sveti
ma, jiems miela, kas Lietuviš
ka — prasta ir negera. Juk 
per tą jų taip vadinamą dik
tatūrinio valdymo metą, kurį 
jie visaip koneveikia ir plusta, 
Lietuva pasiekė didžiausios ge
rovės ir žydėjimo. Per tą lai
kotarpį Lietuva nepaprastai 
sutvirtėjo ekonomiškai ir 
kilo kultūriškai. Tautiųio 
sūkio dėka, Lietuva buvo 
valyta nuo komunistiško 
jam giminingo Grigaitiško
mento, todėl Lietuvos žmonės 
ir galėjo, ramiai dirbdami, pa
siekti didžiausios pažangos vi
sose srityse. Tautinio valdy
mo laikai visų padorių Lietu- 

laimin- 
kada 
tokia 

Lietu-

Lietuvos “fašizmo”
Išaikvojo ar prisisa-

POP KONCERTAI
Prasideda Birželio 17
Cleveland© ketvirtas sezonas va-/ 

sarinių populiarių koncertų Public 
Auditoriume prasidės trečiadienio 
vakare, Birželio 17, ir tęsis trečia
dienio, penktadienio ir šeštadienio 
vakarais kas savaitę iki Liepos 18. 
Savaitė bus apleista Liepos 4, ,nes 
Rudolph Ringwall su orkestru da
lyvaus Festival of Freedom, didžia
me Stadiume. Kohcertai prasidės 
8:30 vakare.

Elsa Houston, žinoma Pietų A- 
merikos dainininkė, dalyvaus pir- 

Yname 
soliste.

Birž. 
Meena, 
cialiai

Boris Goldovsky, pianistas, pas
kutinį kartą skambins šeštadienio 
vakare, Birž. 20.

Tikietai po 30c., 55., 85c. ir ž?1.10, 
su taksais įskaitytais.

HIPODROME

pa-

ap- 
ir 

ele-

tvarkai Lietuvoje grąžinti. Ki
ti pabėgo į kitas valstybes, 
“Draugas” Januškis, pav., pa
bėgo Prancuzijon. 
čia talkininkauja 
Lietuvos šmeižime.
lė šiaip jau įstatymams nusi
kaltusių žmonių (ar tai už va
gystes, ar už sukčiavimą, ar 
už pinigų išaikvojimą) bėgo 
nuo teismo iš Lietuvos. Bėgo 
daugiausia į Pietų Ameriką 
(Argentiną, Urugvajų, Brazi
liją), nes ten imigracija iki 
pat paskutinių laikų buvo vi
sai nevaržoma ir imigrantų 
praeitis netyrinėjama. Tokie 
Lietuviai, žinoma, didžia dali
mi yra 
priešai.
vino kas pinigus, turėjo iš Lie
tuvos bėgti, štai ir Lietuvos 
fašizmas kaltas. Nenuostabu 
tat kad ir Grigaičio laikraščiui 
rašomi “Laiškai iš Brazilijos” 
nukleipti prieš “Lietuvos fa
šistinį režimą”. Grigaitis gi 
tik džiaugiasi sau naujų drau
gų susiradęs ir pasigerėdamas 
spausdina jų šmeižtų ir nekul
tūringų plūdimų pilnus laiškus. 
Džiaugiasi cicilikų kahalo še
fas kad jo laikraštis baigia pa
sekti jo prietelių Bimbos su 
Mizara stilių. Tikrieji Lietu
viai betgi moka atskirti pelus 
nuo grudų. Apie p. Grigaitį 
ir jo kliką jie jau turi savo 
nuomonę. Kaz. Rimvydis.ELDER-TILT0N 

CLINIC
Mechanotherapy — Chiropractic

Elektriškas gydymas, Colon taigi- 
gation. Nuo kraujo spaudimo 

Arthritis - Reumatizmo - Lumhgi
7034 Superior Ave.

Telef. ENdieott 0760

•aziliškas režimas tiems 
iems Grigaičio draugams 
demokratija. Faktas kad 
rtinis Brazilijos preziden- 
Getulio Vargas į valdžią 

perversmo keliu, kad jis 
parliamentą, tų naujų- 

ja dabar tvirtais ir aiš- 
demokratijos žingsniais, 
gaitiškų demokratų lai- 
pilnai suderinamu su 

is idėjomis (Bra- 
respublikos prezidento 
Vargas vadovaujama, 

;iur. Naujienos Bir. 2, Lai- 
rš Brazilijos).

.yla klausimas kodėl Grigai- 
iiems demokratams Brazili- Rs režimas virsta demokrati- 

u, o buvusį Lietuvos režimą 
e laiko totalitariniu-diktatu- 
niu? Kodėl faktas kad Ge- 

Silio Vargas atėjo į valdžią 
ferversmo keliu Grigaitiškų de- 
iokratų akyse nesugriovė Bra- 

uijos demokratijos, o aplin- 
ilįlilllillllllllllllllĮIIIIIHUllllŲII|ll|lllllįHllRpė kad tokiu pat keliu į val

gią Lietuvoje atėjo tautinin- A lA/'ilkpIlC Grigaičiu ir jo gerbėjų W w 11 r\ Vllv jĮjyse Lietuvą padarė diktatu- 
: ie valstybe?

1 JAKUBS 
isnuota Laidotuvių Direktorė) 

LIGONIAMS PERVEŽTI.
leidžiama naudotis nemokamai.
FUNERAL HOME

ENdicott

KERŠI S'- t £
for Savings Bldg.
FONAS: M Ain 1773.

us mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
ina. Taipgi gausit patarnavimą -įyąi- 
eikaluose.
nortgečio. Patarnavimas ir išpildy-
> i mane telefonu arba asmeniškai

dotuvių Direktorius
ZAMUOTOJAS

vos piliečių minimi kaip 
gi laikai, ypač dabar, 
Lietuvą yra užgriuvus 
nelaimė, kada daugeliui
vių tenka kęsti skurdą ir var
gą. žinoma, tokių sucicilikė- 
jtįsių, Rusiško nihilizmo raugo 
prisigėrusių “demokratų” a la 
Grigaitis, tie Lietuvos gerovės 
laikai bus visuomet konevei
kiami, nes Grigaitis ir jam pa
našus savo širdyje be pagie
žos, cinizmo ir neapykantos 
mažai ką daugiau beturi.

Kai Lietuva tautinio posū
kio dėka buvo apvalyta nuo 
komunistinio ir kito neigiamo 
elemento, ne visos padugnės iš 
sykio nuleido galvas. Grigai
čio idėjos brolis Plečkaitis ir 
kiti mėgino suruošti sukilimą 
ir vėl grąžinti Lietuvą anar- 
kijon. Sukilimui -nepavykus, 
Plečkaitis su savo sėbrais pa
bėgo Lenkijon ir ten prašė 
diktatoriaus Pilsudskio užtari
mo ir paramos “demokratinei”

: I
: Reikalinga Moterys valymui Ezella Teatro

HEnderson 9292 Lietuvės dirbti prie apvalymo teatro — kreipkitės tuojau

prie Mr.. Essick, po 7 vai. vakare.

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI.
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus.

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

| VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- 
' kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
išaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

6606 Superior Ave Cleveland HEnderson 6729

dainininkė, dalyvaus 
koncerte Birželio 17, ^kaipo

19, solo dainuos Sgt. James 
vietinis, kuris parvyks spe- 
šiam koncertui.

TELENEWS

“In This Our Life”
Atmintina filmą kuri jums patiks 

pradedama rodyt Hippodrome Thea
tre šeštadienį, Birželio 13, kurioje 
Bette Davis vaidina vieną iš ypa
tingiausių savo rolių.

Prie jos vąidina kiti žymus arti
stai, Olivia de Havilland, George 
Brent ir Dennis Morgan.

Dalykas einasi apie moterį khri 
savo tikslų siekimui neatsižvelgia 
į jokias kliūtis, net žudystę, jeigu 
tas išeina jai į naudą. Ją vaidina 
Bette Davis. Jos žiaurumas už
traukia sielgraužas jos draugams, 
pagaliau ir jai pačiai. Ji gyvena 
tik šiai dienai, be atsižvelgimo į 
ateitį.

Jos keistu ppsielgimu 
jos sesuo, kurią vaidina 
Haviland. .Ji išteka už 
dytojo, Dennis Morgan, 
sidarbuoja perskirti savo 
jos vyru ir pati už jo išteka, nors 
ji yra susižiedavus su kitu (George 
B re n t).

AVALŲ TAISYMAS
Taigom Avalus Geriaušiu Budti 
Turim daugybę avalų pardavi
mui ir parduodam pigiomis kai»- 
norųis. (25)

JOHN THOMA Y
i 4409 Clark Avenue

Telef. WOodbine 1762.

MOTERIMS
Cotton Dresses $1.69 iki $5.95 

Specialis pirkinis
Geros Rūšies Rayon Dresses

Reg. vertė $2.25 po $1.49
Junior Frocks $4.98 iki $6.95

Libby Shoppes
7721 HOUGH AVE. cor. E. 78 

2660 LORAIN AVE.
Duodam Eagle Stamps. (40)

nukenčia 
Olivia de 

jauno gy- 
Bette pa- 
seserį su

ŠEIMININKĖMS
Aš specializuoju visokiais pipirais, 
arbata ir visokiais groseriais. Di
delis pasirinkimas visokios kavos 
ir arbatos. v

Geo. B. Gehring
STALL 91 ir STALL 92

CENTRAL MARKET

(39)

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Naujos Karo Žinios
Telenews Theatre pradedama -ro

dyti penktadienį įspūdingos cerc- 
nijos paminėjimo žuvusių Amerikos 
kareivių Pearl Harbor gynėjų, (kas 
buvo atlikta per Memorial Day.

Kitose filmose parodoma United 
States ir Britų karo karžygiai, ku
rie iškilmingai priimami New Yor
ke; tas žavėjantis vaizdas paska
tino daug jaunimo stoti į kariau
jančiųjų eiles kovoti už šalies gar
be ir apsaugą.

Vaizdai iš Australijos šį kartą 
parodo U. S. gynėjus veikmėje tprieš 
oro užpuolėlius.

Viename pastarų oro mūšių, bu
vo numuštas Japonas lakūnas i)' 
paimtas nelaisvėn. Jis parodoma di
deliai nusistebėjęs kai, sužinojo kad 
jo nesušaudys.

Taipgi parodoma vaizdai iš Va
karų pajūrio kur atliekama dideli 
pasiruošimai apsisaugojimui nuo ga
limų Japonų užpuolimų, kaip buvo 
padaryta Alaskoje.>

War Bonds'
Defense Bonds 
r gelbėkit savo 
šaliai ir sau.

LEO J. DICKMAN

Great Lakes Storage
& Moving Co.

Local & Long Distance Moving 
Paskiri kambariai del Storage 
SupakuojauT ir apkalam toli 

vežamus dalykus.
Dirbam valaudomis ar' kontraktu. 

Visi pervežimai audrausti. 
Darbas garantuotas.

Telef. H End. 0100
Dieną ar naktį. (37)

CHARLEY’S PĖNNY 
STORE

7405 Wade Park Ave.
Kampas Addison Rd. Wade Park 

DRY GOODS VISAI ŠEIMAI 
Nauji Bargenai Kasdien. 
Lietuviams patogi vieta. 
Mes duodam MERCHANT 
STAMPS. X26)

JOHNSTON & JOHNS
DR. WALTER G. JOHNS 

-OPTOMETRIST
110 The Arcade'

įsteigta 1897. MAin 66
Lens duplikuojami greitu laiku.

Sutarus atdara vakarais.
Duodam išsimokėjimui. ^40)

RICHMAN BROTHERS

Take an "all-out" vacation at 
ji. Closer io home ... you spend 
>re time for fun. Save tires... 
irk your car for the durqiion of 
at the "Paint." ♦ Every summer 

> blue waters of- Lake Erie ... 
:h. All sports and amusements 
shing. Exciting fun in the fampus 
eakers has 1000 outside rooms, 
ration, a step away from home.

I Rail or bus io Sandusky, 
nd Detroit. On U.S. Route 6, 
n Cleveland and Toledo.

ib CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky L

IE 13 THROUGH LABOR «0

Geriausia nešuntama ir neperšlampama

Sfeisoisis jpopfera
Naudoki! Blonder’s Gold Seal Sieninę Popierą

Prašykit savo pardavėjų arba dekoratorių parodyti 
Musu GOLR SEAL Sampeliu Knygas.

Į THE H. BLONDER CO.
Parodymo kambariai Prospect ir 14th Street

| Trys krutuvės jusu patogumui (20)
12695 EAST 55TH ‘ 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN

i®

Čia A. Gutauskas, kuris pa
sivadino save “šlaviku” ir ki
tais titulais, pastaru laiku pra
dėjo varyti nešvarų biznį. Jis 
landžioja po Lietuvių namus ir 
bruka žmonėms kokį tai laik
raštėlį, žadėdamas prirašyt ži
nių. Tą 
jau keli 
jo žinių 
tėlis tik 
pridavė 
paimtus 
sus ir tą laikraštuką siuntinė- 
jus dykai. Jis negalėdamas iš 
žmonių gauti pinigų, sumanė 
triksą: pradėjo laikraštėlį gau
nantiems sakyti kad jis iš sa
vo kišeniaus užmokėjęs už jų 
laikraštį, ir reikalauja “savo” 
pinigų atgal....

Vienoj vietoj taip pareika
lavęs pinigų, gavo šeimininkės 
atsakymą kad ji jo neprašė tą 
laikraštėlį siųsti ir jam jokių 
pinigų nėra skolinga, pasakė 
kad to jo laikraštpaįaikio visai 
nenori savo namuose matyti.

A. G. nuo tokių ir kitokių sa
vo “trobelių” net susirgo, mat, 
vaikščiojant po stubas ir ple
palu^ platinant visaip atsitin
ka. Jam negaluojant žmonės 
gali pasilsėti, niekas neklabi
na jų durų.

Už to laikraštpaįaikio dykai 
žmonėms siuntinėjimą leidė
jas kada nors paklius į bėdą, 
tada verkšlens ir bėdavos kad 
jį kas skundžias.

Kurie nepageidauja 
neužsakyto šlamšto gali grą
žinti pastoriui, pasakydami kad 
nenori jo priimti, ir viskas.

Kiek seniau susirgo J. Glin- 
skienū,
Ji yra SLA. 354 kuopos narė.

Kalnas.

Barber Shop
1282 East 71st ątreet

Užpakalyje Cleve. Trust. (28)

laikraštį dykai 
mėnesiai, bet

nemato, o tas 
pykdo žmones, 
to laikraščio
draugijų narių adre-

siunčia 
♦niekas 
laikraš-

leidėjui

kokio

ji randasi ligoninėje.

EKSTRA SPECIAL
Musų specialiai pačių darytos

KEPENŲ DEŠROS
Taipgi kitokios mėsos dešros 
rūkyti kumpiai.

R. J. Stumpf
WESTSIDE MARKET 

Atdara pirm., tree, penkt. ir 
Stand A 3 (kampe)

ir
(35)

šešt.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

Užlaiko visokias namines ir im- 
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8633 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

INDEPENDENT
FOOD STORE

7211 Wade Park Ave

Durkee Oleo

Kirkman’s pkg.

KITĄ SAVAITĘ

POP KONCERTAI
Treč., Penk., šešt. vak. 8:30 v, 
Cleveland Summer Orchestra 
Rudolph Ringwall, Conductor 

Elsie Houston—Birž. 17
Sergt. James Mecna—Birž. 19

Boris Goldovsky—Birž. 26

PUBLIC HALL
Pirkit Tikietiy Knygeles

S3 KNYGELĖ UŽ §2.50
Taylor’s, Severance Hall 

Tikietai' 30c. Rezervuoti 55c. 
Prie stalų 85c, $1.10 Tax Inc.

AVALU TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

kiek norėsit mokėti už darbą. 
Pilnas patarnavimas. (26)

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

lU

Flake;

3 for ]Qc

pkg. ]9c

Scott Tomatoes 
didelis can ]£c

INDEPENDENT
FOOD STORES 

7211 Wade Park Ave.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisytai 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

raF S T Y L E 
SHOPPE

ir Siutai 
KAINOM
didelėm mie- 
šioje vietoje.

12125 Superior Ave.
GLenville 3-150 (37)

Dresės, Kotai 
PRIEINA MOM

Mes specializuojant 
romis. 29 metai

COLD STORAGE
PARDUODAM GEROS RŪŠIES 

KAILINIUS (FUR COATS) 
Ta isy m as Perd i rbim as

visokį moterų kailiniai 
PERDIRBAMI į 1943 STYLIUS 
už žemiausias kainas. (36) 

ASTOR FUR CO.
EXPERT FUR WORK 

8407 HOUGH AVE. GA. 4712

RICHARD ROTHIG
STALL 25

WOODLAND-55TH
MARKET HOUSE

Užlaikau visokių rūšių rūkytas I
dešras, kumpius, etc. (25) į

TROPICAL
WORSTED

SERVICE STATION
GAS, ALIEJUS TAISYMAS 

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ 

ENdicott 9713 (35)

VISKO TURIM
Parduodam siuvamas, skalbiamas 
mašinas, radio, rakandus, patiesa

lus ir langams uždangalus.
Perkam ir mainom naudotus ra- ' 
kandus. Taisom visokias namų ! 
darbams mašinas. (30)
Patarnavimui telef. RA. 5234

MOTERIMS DĖVĖJAMOS 
suknios — 25c iki $1.00.

Bedell’s Trading Post
7906-08 Hough Ave.

Skersai Addison Jr. High School

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating C<k 
naktį, patarnavimas. 
E. 55th Street
MU. 2629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

diena ir
1964

HE. 5000;
Atdara

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują ii- naudotą 

The Aetna Lumber 
5327 St. Clair Av. 
3674 E. 93rd St.

HE.
MI.

medį.

Co.
6843
1185

SUITS

Richman 
giau negu tik vasarinis siutas, 
yra reguliaris biznio siutas visas at
žvilgiais . . . tik lengvesnis, vėsesnis, 
ir patogesnis.

tropiška medega yra dau-
Tai

Tropical audimas nesiglamzo ir nesu- 
siveEa. Musų ypatingai gerai laiko 
savo pavidalą, nes ji austa iš naujos 
vilnos, ir yra gerai pasiūti.

Negalit suprasti kaip patogiau jau
sitės vasara iki neisivelksit i viena v *• *• v
siu puikių, lengvo svorio, grynos vil
nos tropiško audimo siutų.

SUPERIOR QUOLITY TROPICAL
WORSTED SUIT AI ..... $24.50

SLACKS VISOKIEM REIKALAMS 
Sportui, Parėdui, Darbui ir Žaislui

SPORTY SPORTS JACKETS . . $15

Trys parduotuvės Clevelandc 
736 Euclid Avenue

Prospect kampas Ontario 
5716 Broadway

60 Parduotuvių U. S. A. Miestuose



Green roads, prasidės po 
ir tęsis iki vėlumai.
bus pirmutinis šios va- 
Lietuviškas piknikas.

Kviečia Komisija.

« _______________ .______________ ' D T R V A

Nfiis PIKNIKAS Liepos-July 4
• HsS VSk IHB PiL-rriVac nvooidoc 2 Vili no nipfn ("1 l'pm’ T.icnw

Machutos Darže
Žinomoj vietoj — prie Green ir Glenridge Roads

PINIGAIS DOVANOS ĮŽANGA 25<|
Piknikas prasidės 3 vai. po pietų šeštadieni, Liepos 4, baigsis sekmadieni saulei užtekėjus. Gera muzika šokiams.| •

DARŽELIO PIKNI
KAS BIRŽ. 14

Dirvos Piknike Svečių 
bus iš Visur
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Vėl atėjo metinis 
Kultūrinio Darželio 
piknikas — tos organizacijos 
kurią visi Cleveland© Lietuviai 
remia ir kurios piknikai buna 
gausiai lankomi. Kaip ir ki
tais metais, šių metų piknike 
atsilankiusieji taip pat gaus 
įvairių dovanų, labiausia pini
gais.

Pirma dovana $3 pinigais, 
antra $2 ir penkios kitos po 
$1 cash'. Prie to bus daug ki
tų dovanų.
. Įžanga Į pikniką tik 15c., 
šokiai tęsis iki vėlumai.

Piknikas atsibus Didžiajame 
Machutos darže, tarp Glenrid- 
ge ir 
pietų 

Tai
saros

ANTANINA ŠATUNIENĖ
Antanina šatunienė (Aukse- 

levičiutė), 51 m. amžiaus, nuo 
7817 
lio 5, 
rijos 
buvo

Liko vyras, Vladas, ir duk
tė, Johanna Astrauskienė, taip
gi čia pat Clevelande sesuo, 
Marcelė Dumbliauskienė.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Bunikių k., Kaimelio par., Su
valkijos. Amerikoje išgyveno 
31 metą.

Laidojime pasitarnavo laido- 
direktorė Della Jakubs.

Myron avė., mirė Birže- 
palaidota Birž. 9, Kalva- 
kapinėse; pamaldos atsi- 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

tuvių
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SLAVŲ DIENA IR 
PARADAS

Dešimts iki dvidešimts tūk
stančių Clevelandiečių, 
kilmės, kartu su kitomis tauti
nėmis grupėmis, rengia milži
nišką paradą sekmadienį, Bir
želio 21, kurią Mayoras Frank 
J. Lausche paskelbė Amerikos 
Slavų Diena.

Tas paradas pavadinta “Win 
the War” Parade,

Arti - šimtas organizacijų už
sirašė pasižadėdamos dalyvau
ti, su savo uniformomis, tauti
niais kostiumais, fliotais ir 
muzka. Tikima dar prisidės 
ir daugiau.

Nors tam paradui pasiruoši
mus daro United Slav Komi
tetas, tačiau pasitiki kad ir ki
tos tautinės grupės dalyvaus, 
kaipo ištikimi Amerikos gy
ventojai.

. Paradas prasidės nuo East 
21 gatvės ir Euclid avenue, ly
giai nuo 12:30 vai. dienos ir 

■ sueis į Public Square, kur 3 
praktribos. .Jeigu 

lytų, prakalbos atsibus miesto 
- auditorijoj.

Po prakalbų, visi užkviečia- 
mi susirinkti į Sokol Gardens/ 
4314 Glark avė., kur bus 
linksminimas ir daugiau 
kalbų.

Slavų

pasi- 
pra-

VĖLIAVOS DIENA
Birželio 14, ši šeštadienį, 

puola Amerikos vėliavos šven
tė. Iškabinki! vėliavą savo na
muose tą dieną ir sekmadienį.

iš-

IŠVYKSTA KARIUOMENĖN
Vacius Zambliauskas, veiklus 

vietos jaunuolis, išvyksta ka
riuomenėn ketvirtadienį, Birž. 
11. Jis gimęs Pittsburghe, už
augęs Lietuvoje, darbavosi su 
Lietuvos jaunimo ir Šaulių or
ganizacijomis Dzūkijoje. At
vyko Amerikon 1838 m. ir ap- 

. sigyveno Clevelande. Čia dar
bavosi su jaunimu, prisidėjo 
prie vaidinimų ir dainavimo.

Linkime “jam geriausios lai
mės ,ir 'sugryžti karą baigus.

• MIESTO valdyboje svars
toma nustatymas miesto dar
bininkams minimum mokestis 
$1,140 metuose. Dabar mokes
tis paprastiems darbininkams 
įeina nuo $1,020 iki $1,380.

Miesto gatvekarių darbinin
kams, kurių yra apie 4,000, 
svarstoma pakelti mokesties 
po 12^c valandai, kas sudary
tų $1,500,000 daugiau per me
tus.

PADĖKA
Šiuomi dėkojame visiems 

minėms ir draugams už tokį 
prielankumą ir nuoširdumą mu
sų liūdnoje valandoje, mirus 
musu motinai ir seserei, Anta
ninai Šatunienei, kuri palaido
ta amžinam ilsėjimui Birželio 
9 dieną.

Dėkojame už dalyvavimą šer
menyse, už prisiųstas tokią 
gausybę gėlių, už dalyvavimą 
pamaldose bažnyčioje, ir už pa
lydėjimą į kapus.

Velionei sakome: Ilsėkis ra
miai amžinai šaltoje žemelėje, 
kuri tave priglaudė.
Duktė, Johanna Astrauskienė, 
Sesuo, Marcelė Dumbliauskienė.

gi-

Namų Savininkai Re- 
gishuosis Ėirž. 15-17 
Visi namų savininkai kurie 

nuomoja savo namus kitiems 
turės užsiregistruoti Birželio 
15, 16 ar 17 d. Užsiregistra
vimui vietos bus įvairiose mie
sto dalyse.

Kurie negalės užsiregistruo
ti paminėtomis dienomis, pas
kutinė diena bus Liepos 1.

Registravimo tikslas yra su
laikyti nuomų kilimą ir sure
guliuoti mokėjimą.
išleista įstatymas kad nuomų 
aukštis gali būti tiktai 1941 
metų Liepos mėnesio, daugelis 
namų savininkų turėjo nesu
sipratimų su savd nuominin
kais kur tik buvo pakelta nuo
mos: gyventojai atsisakė mo
kėti tą perviršį.

Kaip tik

i ■ ; ■ 77-■ -• 5
Pasiruoškit Visiškam

Aptamsinimui
Clevelande rengiama visiš

kas aptamsinimas Birželio 17 
arba 24. Pirmiausia bus daro
ma bandymai, kad visi galėtų 
gauti supratimą apie tai, o vė
liau. bus daroma visiškas ap
tamsinimas viso miesto.

Aptamsinimas bus daroma 
laike pilno mėnulio.

Tuo atveju gatvių šviesos 
bus paliktos degant per 10 mi- 
nutų, kad automobiliai ir veži
mai spėtų pasirinkti sau nuo- 
šalines sustojimo vietas, žmo
nės turės iš gatvių pasišalinti, 
sueiti į tarpdurius arba į vidų. 
Tada kelioms minutoms bus 
užgesinta ir gdtvių šviesos.

Užtemdinimo ribos apims E. 
105 st. ir East Boulevard ryti
niame miesto krašte, iki mies
to ribų pietuose, E. 49, Broad
way ir E. 30 st. iki pat ežero 
šiaurėje.

Namuose ir biznio įstaigose 
turės būti užgesinta visos švie
sos.

DIDEUS METINIS

DARŽELIO PIKNIKAS
Sekm., Birželio-June 14
MACHUTOS Darže prie Green Road

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų. Įžanga tik 15c.
GERBIRMIEJI! Atsilankykit šiame piknike, smakiai pra
leisti laiką, pasimatyti su draugais ir pažystamais. Lietu
vių Darželio Sąjunga stengiasi užsidirbti kas metą po kiek 
pinigų išlaikymui ir prižiūrėjimui paties Darželio, nes lai
kas nuo laiko kas nors sugadinama, reikia atstatyti.

Dalyviams skiriama piniginės dovanos.

WWVWVWWIWWWJW.

Dirvos metiname piknike šy- 
met dalyvaus svečių iš aplin
kinių, net ir iš tolimesnių mie
stų, nes gtil tai bus paskutinė 
proga per metą ar porą toliau 
iš savo miesto automobiliu pa
važiuoti.

Dirvos pikpikas bus dviejų 
šventų dienų laikotarpiu: pra
sidės šeštadienį, Liepos 4, ii’ 
baigsis saulei užtekėjus Liepos 
5 d. Bus kaip toje dainoje — 
“šiądien šoksim, uliavosim, ry
toj šventa, išmiegdsim”.

Po pikniko bus visa diena iš
simiegoti arba parvažiuoti lai
ku net ir į tolimesnį miestą.

Į ši pikniką atvyks svečių iš 
Detroito, ♦ Pittsburgh©, Akrono, 
Daytono, Y^ungstowno, Lorain 
ir visų Cleveland© apielinkės 
kaimelių ir miestelių.

Iš kitų miestų važiuojan
tiems į pikniką reikia patekti 
į rytinį kraštą miesto, vdžiuto- 
jant U. S. 20 keliu/Euclid avė. 
iki Green road. Arba US 322 
Mayfield road. Pikniko vieta 
randasi tarp Euclid ir Mayfield 
ir tarp Green ir Glenridge, ta
me keturkampyje.

Įžanga piknike bus tik 25c. 
ir atsilankiusiems skiriama pi
niginės dovanos.

SVEČIAVIMAISI
Jurgis ir Julė Salasevičiai 

Birž. 11 automobiliu išvažiavo 
ilgesnti kelionei, aplankyti sa
vo gimines ir pažystamus apie 
Sheboygan, Wis., ir Chicagą. 
Praleis kelionėj daugiau savai
tę laiko.

Kapitonas Dr. J. J. Kamesis 
perkeltas iš Kentucky į ryti
nių valstijų stovyklą. Parvy
ko su šeima aplankyti žmonos 
tėvus ir išvažiavo į savo pa
skirtą vietą.

Uršulė Varkalienė, Dirvos 
skaitytoja, iš Dayton, O., apsi
lankė Dirvos redakcijoje, gryž- 
dama iš Amsterdam, N. Y., 
kur buvo nuvykus paviešėti.

P-lė Elena Janukėnas iš Chi- 
cagos atvyko, savaitei laiko 
atostogų Clevelande, savo bim- 
tiniam mieste. Čia atlankė sa- 
krikštamoteę Oną Karpienę ir 
krikšto tėvą Juozą Bagdoną.

Piknikų Komisijoms
Bravorai ir alaus pristatyto

jai daUgiau nęvėža alii j pikni
kų vietas. Nuo dabar pikni
kų rengimo komisijos privalo 
pasirūpinti alaus nuvežimu pa
čios. Taigi neatidėliokit apsi
rūpinimą alum iki paskutinei 
dienai.

EZELLA ATIDARY
MAS PAKĖLĖ ŠIĄ’ 

KAIMYNYSTĘ
Su atidarymu naujai įrengto Ezel

la Theatre Dirvos kaimynystėje, ši 
sritis žymiai pagražėjo ir prisidėjo 
prie padarymo šios biznio dalies 
patraukiančia. Skaisčios neon švie
sos nušviečiančios Ezella yra dalis 
visos eilės atnaujinimų ir išpuošimų 
iš lauko ir iš vidaus daugelio biznio 
įstaigų tarp E. 67 ir 71 gatvių.

Bėgyje pastarų dviejų metų pa- 
temyta žymus pakilimas naujomis 
įstaigomis šiame plote, ir esančių 
įstaigų papuošimas. Atsidarė ir po 
to žymiai pasididino Scott Store, 
įsisteigė the Big, Dipper ir kitos, 
nekurios' biznio vietos išpuošė savo 
frontus, kitos vidus. Tarp pasku- 
tiniausių vidų išpuošusių yra Lie
tuvių Bankas, kuris šiomis dieno
mis modernizavo sa\>o vidų.

Ezella Theatro savininkams pri
klauso didelė pagarba už jų pastan
gas duoti šiai apielinkei tokį didelį 
ir gražų teatrą.

Pardavimui Namai
LAWNVIEW AVE. pavienis, tarp 

E. 71 ir Addison Rd., 4 kamba
riai apačioj, 4 miegkambariai, mau
dynė, 2 kamb. ant 3čio aukšto; 2 
karų garažius; medžiai, geras na
mas pigiai. Kreiptis:
Mr. FLYNN 3250 EUCLID Ave.

HEųderson 1622 ---------------------- 1------------------------
Parsiduoda Restoranas

Prie fabrikų ir trokų dypo; įdėjus 
alų ir vyną biznis pasidvigubintų. 
Geroj vietoj, arti E. 55 St. Nuoma 
pigi, duodama lengvu išsimokėjimu. 
Didelis parking plotas. (24)
JOE GILLIS, 6932 Lawnview Ave.
Cleveland. Telef. HE. 7921.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Daro cash biznį, su 4 šeimų namu, 
krautuvė neturi komįpeticijos 3 my
lias aplinkui. Našlė parduoda vij 
sai pigiai. 1544 BUHRER Avenue, 
arti Scranton Road. Daugiau infor
macijų gausit 5202 Doloff Road — 
Broadway karas. (27)

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

LITHUANIA UNDER GERMANY’S 
“NEW ORDER”

As noted in previous issues of 
this bulletin, the Nazis ignored the 
declaration of the restoration of 
Lithuania’s independence proclaim
ed by the provisional government 
while Soviet forces were in retreat. 
Though Nazi officials on many oc
casions. intimated to impatient Lith
uanians that the question of Lith
uanian Independence was being post
poned until the end of this war, 
Lithuanians know that the under
lying meaning.- of such evasion is: 
postponement “ad calendas grae- 
cas,” for even the commemoration 
of the traditional date of Indepen
dence — February 16, 1918 — was 
prohibited (Verboten) this year. 
More recently, Dr. Alfred Rosen
berg, Nazi official racial expert, in 
an interview to the “Deutsche Zei- 
timg im Ostland,” stated that any 
plans for the Baltic territories were 
out of the question until the end 
of the Avar. He said that history 
and tradition would be the deciding 
factors of the fate of the Baltic 
States. Lithuanians are well ac
quainted with the German interpre
tation of “history” and “tradition” 
and, consequently, are acutely aware 
of the ^disaster that a Nazi victory 
would bring to the Lithuanian na
tion. '

The meaning of German “history” 
in regard to the Baltic States found 
an interpretation in the “Deutsche 
Zeitung im Ostland” issued on Feb. 
2, 1942. An article written by one 
Lex Schloss observed that Baltic- 
American relations dated back to 
the 12th century. Further, the same 
paper “discovered” thąt the City 
of Vilnius was founded and built 
by Germans — not by Lithuanians.

Soon after Sir Stafford Cripps’ 
statements concerning the future of 
the Baltic States, according to in
formation received from Stockholm, 
Dr. A. Rosenberg, German Minister 
for the occupied Baltic States and 
Russia, decreed that a national ad
ministration with limited authority 
was to be established immediately 
in the Baltic States. According to 
the same source, Berlin allegedly 
stated: “Eventually they (the Bal
tic States) will be granted com
plete self-administration and fur
ther authority, and this initial ac
tion is a long step in that direc
tion.” This “home rule” is assum- 
ably to reduce the number of Ger
man officials in the Baltic States, 
but supreme authority is to remain 
in the hands of the German Reichs- 
commissioner Lohse. German domi
nation in the Baltic is to continue, 
with German as the official lan
guage. ' j V "V

DRY CLEANING
Senas Drapanas padaromi 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Stanley A. Kupstas
Editor of the United

Dairy Farmer
John L. Lewis, having proved 

his own satisfaction that it is 
small step from the coal mine 
the cowbarn, now has set out 
prove it to the dairy farmers 
the country..

He has' appointed Stanley

to
S 

to 
to 
of

.A. 
Kupstas, editor of the Anthracite 
Tri-district News of Hazleton, Pa., 
as editor of the United Dairy Far
mer. This is the official organ of 
the Dairy Farmer’s Division, Unit- 

Workers of America, the 
Mr. Lewis’ new farmers’

cd Mine 
name of 
union.

TO BE DRAFTED

Any folks not coming to the 
gala Fourth of July Picnic to be 
held at Machuta’s Farm should be 
drafted into the Armed Services.

Why ? Because if they’re not 
interested in a good old fashioned 
out-of-doors Picnic they surely must 
like routine and strictness. Because 
anyone in the United States who 
has his liberty should take advan
tage of it by having a little fun 
while it is possible.

This Picnic is going to be un
usual because it’s going to be ą 
nite affair, starting* late in the af
ternoon. and winding up ? ? ? 
More will be said about the program 
and dancing in later issues.

NEW

; HE. 2071

AMAZINGLY
MODERN

AIR-
CONDITIONED

SAT-SUN-MON
SONG OF THE

ISLANDS
and

JUNGLE BOOK
in technicolor
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ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE■ SELF KRAUTUVE
Geriausiu valgių jūsų stalui. Kainos pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės, pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

Shadčš 
langus su

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalų (Blinds)
WINDOW SHADES

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo
NAUJAIS VENETIAN BUNDS

Mes patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

SUN VENETIAN BLINDS
Tel. IV. 3956 J. Pečiulis, sav. 165 E. 208 St.

TO BE MARRIED
Mr. and Mrs. Peter Muliolis are 

both proud and happy to announce 
the marriage of their daughter, 
Marjorie to Mr. Joseph Edward Leib- 
linger. The marriage ceremonies 
will take place on Saturday, the 
27th of June at St. George’s Church 
at 10 o’clock in the morning.

Friends and relatives will join 
us in wishing her a happy wedded 
life at, the reception which will 
take place at the home of the very 
charming bride.

VISITING PENNA
That travelin’ man, George Lu

cas is on the loose again. His 
“sand* in his shoes” is taking him 
thru Pennsylvania and then back to 
Dayton for the next week. • George 
says: “the only time I’ll stay put 
is when the army catches me.”

TRUE AMERICAN- - 
IZATION I

Our newspapers do not fight 
against healthy Americanization. 
But they do fight against dena
tionalizing yourself — against aban
doning your mother’s tongue, also 
against forsaking your organiza
tions, your religion. This dena
tionalizing of yourself is not Amer
icanism. True Americanism < 
not demand such a denationaliza
tion. In its most true sense Ameri
canization means devotion to the 
ideals expressed in the Declaration 
of Independence and 
tion of the United 
Lithuanian papers are 
voted servants only 
of Americanization.

Rev. Jonas Balkunas.

the Constitu- 
States. The 
the piost dė
to this kind

Part of AEF

>

Lieut. Betty Egad (left), of 
Boston, and Lieut. Helen Roc- 

does que. Lexington, Mass., show 
as they landed at a North Ire
land port with an army nurs
ing unit. Note the slacks. The 
girls were part of a huge AEF 
that arrived safely.|

THE BIG DIPPER
7023 SUPERIOR AVE.

ICE CREAM HEADQUARTERS 
SODAS — SUNDAES MALTED 

MILKS and SANDWICHES
Served at all hours. (39)

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste

Visokių išdirbinių Namų arba 
Auto Radio.

7313 Wade Park Ave.
HEnd. 2579 (26)

DARBAI
IR DARBLW W

WPA. Darbams 336 Mi
lijonai. Atstovų Rūmuose 
perleista skyrimas 336 nū- j 
Ii jonų dolarių viešiems dar-, 
bams b1 toliau vesti ir duo-' 
ti užsidirbti tiems kurie į 
kitokius darbus netinka.

Ši 336 milijonų dolarių 
suma yra tik maža dalis 
palyginus su 1939 metais 
skirta 2,230,000,000 suma 
WPA darbams.

Pittsburgh, Pa. - Buvo 
sustreikavę kelių stiklo iš- 
dirbysčiu darbininkai, a- 
pie 1,600. Streikas pasta
romis dienomis baigtas.

HAMBURGE, kaip pra
neša per Stockholmą, Bir
želio 15 įvyko didžiausios 
riaušės pirmą kartą kaip 
Hitleris valdo. Užmušta 7 
policininkai, ir del riaušių 
kėlimo tuojau sužaudyda 25 
darbininkai. Hamburgą žy-. 
miai apdaužė Britu lėktų- * 
vai. ' 1

SALDAINIŲ VIETA
Atidarėm puikią saldainių par
duotuvę šalia EZELLA Theatre, 
gaunama šviežiausios saldainės, 
iš gero šokolado, svaras, po 65c., 
du sv. už $1.20. Taipgi pop corn 
ir cigarai bei cigaretai. (27)
Ezella Sweet Shoppe

7007 Superior Ave.
Atdara 10:30 iki vėlai vakare.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 

.WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas.

6 užmušta. Horta, Azo-1 
res salose. - M ft Sd-L 
ko smarkus sprogimas an-r 
glies sandėlyje, 'užmušta 61 
darbininkai

SUPERIOR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai-

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės ’

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
7708 St. Clair Ave. 
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai, 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.
Kazys Leimonas, Sav.

AUDROJ ŽUVO 27. 0k- 
lahoma valstijoje pereitos 
savaitėse pabaigoje praėjo 
smarki audra, labiausia pa
lietė Oklahoma City, kur, 
sugriauta daug namų, už
mušta 27 žmonės.

Vienas žmogus apsakė 
kaip vėėtra ištraukė jam iš 
rankų jo žmoną ir nunešė 

. tolyn. Jie pamatę užeinant
ir? sugulė Į pakrantę! 

upelio, bet vėtra pradėjo
I jo motelį nešti, jis griebė 

į ja laikyti už kojų, bet ne- 
!| išlaikė. Ji toliau nunešta, 
Į numesta kiek apdraskyta.

Atminkit Sekmad. Birželio 21'
YRA TĖVO DIENA

Padarykit Jam Dovana —
DUOKIT JAM -

Dviejų dalių Slack Siutai ....... $3.95
. Skalbiamos sanforizuotai sutrauktos, vėsios ir 

patogios vasarinės kelnės.
nW liaudines Skrybėlės ......... .

i j H Didelis pasirinkimas skrybėlių visokių
I 111 stilių ir pavidalų. Ir daugiau.
'N 1/ I Gražus Sportiniai Marškiniai $1.95 
IX į I Ilgom, arba trumpom rankovėm, vienodos bal- 
l\ ' B s I ';os sPalvos arba margi spalvuoti.
iv ffl/l Kaklaraiščiai .............................. 65c1\ l Pati tinkamiausia reikmenis vyrui yra kakla- 
J , į raištis nuolatos naujas. 2 už 1.25.

/mi l Gražios Broadcloth Pažanias .. $1.79
’ ' /i Susegamos arba ’apsimaunamos.
/m / Superior Union Siutai ............  $1.50
/ U Geros rūšies apatiniai, trumpom ■ rankovėm ir

/ Sat ’r blauzdom. Visokių didumų.
IZArba duokit jam: Petnešas — Diržą 
jgfi . Kojines, taipgi yra daugybė kitų tin- 

pamų pasirinkimui dalykų.
DYKAI GREEN STAMPS sū kožnu pirkiniu. DYKAI 

Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

BRITŲ lėktuvai vėl bom- 
j bardavo Vokiečių karo in
i’ dustrijų miestus Ruhro ir 
I Reinlando slėnyse. Astuo

ni Britų bomberiai nesu-

į RINKS SEN^ GUMĄ 
I Prezidentas Roosevelt at 
Į sišaukia Į visą šąli rinkt 
i ir atiduoti visokius senu 
į nereikalingus gurno padai 
[ pis. Nuo jų surinkimo pri 

■ klausys ar bus varžom 
t gąsdinąs taupymui gumi 
f ar ne. Surinkit senus gi 
į yinius žaislus, nudėvėta 
[ torių laistymo paipas, si 
! ■ plyšusias gurno pirštine 

ratų padangas, kai 
Į Jo vandens bonkas ir k 
I Gumo atmatas reikia pr 
Į ^tyti į savo artimas g< 
į- sotino stotis. Gausit po 1 

nuo svaro,
t

Nuteistas visam amžių 
■ Alsworth, Wis. - Jaum 
• m. ūkininkas; James S 
j ®^k, nuteistas visam an

J® kalėti už nužudyn 
< Mnos ir jos trijų vaik 
: žiemą.


